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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний період економічного розвитку України 

характеризується загостренням макроекономічних дисбалансів, які формують 

внутрішні загрози і ризики та посилюють кризові потрясіння, зумовлені 

глобалізацією ринків капіталу, складовою якого є оборотний капітал. Однією із 

причин сьогоднішньої фінансово-економічної кризи є неефективне управління 

оборотним капіталом, зокрема такими його складовими як вартість робочої 

сили, грошові кошти та запаси. В умовах ринкових відносин оборотний капітал 

набуває особливого значення, оскільки є тією складовою продуктивного 

капіталу, яка переносить свою вартість на заново створений продукт і повністю 

повертається до підприємств у грошовій формі в кінці кожного кругообороту 

капіталу, тобто формує подальші передумови економічної діяльності. Таким 

чином, характер і зміст сучасних перетворень зумовлює необхідність вивчення 

структурних особливостей запасів та визначення причинно-наслідкових 

зв’язків процесу їх формування і розробку шляхів підвищення ефективності 

управління. 

Серед економістів, які досліджували і досліджують питання теорії та 

методології, структури, обліку, аналізу і аудиту запасів у складі оборотного 

капіталу, варто відзначити, перш за все, таких учених як Ю. Арутюнов, 

В. Баліцька, Т. Бланк, М. Білик, Л. Буряк, Дж. К. Ван Хорн, М. Володькіна, 

В. Гриньова, П. Єщенко, Н. Погореленко, А. Поддєрьогін, Ю. Пономарьова, 

Н. Стахова, Л. Шинкарук та ін.  

 Враховуючи важливість існуючих наукових досліджень з проблематики 

оборотного капіталу, необхідно зауважити, що недостатньо уваги приділяється 

управлінню запасами та неповною мірою розкриті питання особливостей 

структури запасів, визначення пріоритетів та джерел їх формування, 

недостатньо дослідженою залишається проблема використання та поповнення 

запасів в умовах фінансово-економічної кризи. 
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Необхідність розв’язання окреслених проблем управління запасами 

визначили актуальність та обумовили вибір теми дисертаційного дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно із планом науково-дослідної роботи 

кафедри економічної теорії та менеджменту Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича: теми «Детермінанти конкуренто-

спроможності соціально-економічних систем» (реєстраційний 

номер 0111U001287), у рамках якої автором обґрунтовано стратегію управління 

запасами у структурі оборотного капіталу. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є оцінка 

структури, динаміки і специфіки формування матеріальних запасів для 

обґрунтування особливостей стратегії управління ними як складової 

оборотного капіталу. Відповідно досягнення поставленої мети обумовило 

необхідність вирішення таких завдань: 

− узагальнити та удосконалити підходи до дослідження матеріальних 

запасів у структурі капіталу;  

−  з’ясувати особливості структури товарно-матеріальних запасів та їх 

вплив на оборотний капітал; 

− виявити особливості структури матеріальних запасів у реальному 

секторі; 

− удосконалити методологічні підходи до розрахунку обсягів запасів та 

виявити види діяльності, у яких управління запасами є неоптимальним; 

− визначити та оцінити вплив інфляційної складової на процеси 

капіталоутворення; 

− визначити підходи щодо удосконалення управління державним запасом 

матеріальних цінностей; 

− обґрунтувати особливості стратегії управління матеріальними 

запасами. 

Об'єкт дослідження – процес функціонування та управління запасами в 

економіці України. 



5 

Предмет дослідження – динаміка, тенденції та особливості формування і 

управління запасами у структурі оборотного капіталу. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження 

стали положення сучасної економічної теорії, праці вітчизняних та закордонних 

вчених з питань управління запасами, законодавчі і нормативні акти України. 

Для розв’язання поставлених завдань застосовано загальнонаукові та спеціальні 

методи дослідження: історичного та логічного – для дослідження еволюції 

теорії управління запасами; системного аналізу й синтезу – для визначення 

диспропорцій та аналізу процесів формування та використання запасів; індукції 

і дедукції – при зборі, обробці та систематизації теоретичних доробок та 

аналітичних матеріалів; функціональний метод – для оцінки запасів; 

регресійний аналіз – для дослідження та розробки шляхів оптимізації 

управління запасами. 

Інформаційною базою дослідження слугують законодавчі та нормативно-

правові акти, матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства фінансів України, дані Державної служби статистики України, 

наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Наукова новизна одержаних результатів. До найвагоміших результатів, 

які визначають наукову новизну, належать такі: 

удосконалено: 

– комплексний підхід до дослідження матеріальних запасів через 

поєднання макроекономічного – на основі Системи національних рахунків та 

галузевого – з позицій балансового методу фінансової звітності підприємств за 

видами економічної діяльності, що дає можливість виявити особливості 

впливу запасів на формування процесу капіталоутворення в економіці України 

в умовах інфляції та дозволяє стверджувати, що антиінфляційна політика 

держави – один з основних інструментів протидії тенденціям формування 

значних обсягів запасів та чинників впливу на стратегію управління запасами;  

– методологічні підходи до розрахунку обсягів запасів через оцінку 

загальних витрат на випуск і зберігання, що дозволило виявити види діяльності, 
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в яких управління запасами є неоптимальним: добування паливно-енергетичних 

корисних копалин, хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби, 

виробництво інших неметалевих мінеральних виробів. Це дає можливість 

прогнозувати перспективні умови формування запасів та мінімізувати 

негативні наслідки у поточному періоді;  

– підходи до визначення особливостей формування оборотного капіталу 

на основі оцінки обсягів «холдингового прибутку», отриманого від зростання 

цін на матеріально-оборотні кошти, що дозволило виявити значний вплив 

інфляційної складової на обсяги нагромадження капіталу і засвідчило 

пріоритетність отримання «холдингового прибутку» над нагромадженням 

капіталу та стало одним із факторів формування дефіциту оборотного 

капіталу;  

набули подальшого розвитку: 

– обґрунтування необхідності посилення ролі держави в управлінні 

державним запасом матеріальних цінностей – державним резервом, а 

особливо – мобілізаційним резервом, складовою якого є запаси матеріально-

технічних та сировинних ресурсів, призначених для забезпечення виробництва 

військової та іншої промислової продукції, ремонту військової техніки та 

майна в особливий період, розгортання цього виробництва у воєнний час; 

– дослідження структурних особливостей запасів у період кризового 

падіння 1990–1994 рр., яке дозволило ідентифікувати їх як початок періоду 

отримання інфляційного прибутку, коли започаткувалася зародження такого 

явища, як дефіцит обігових коштів; 

– визначення структурних особливостей запасів товарно-матеріальних 

цінностей за основними видами економічної діяльності 2008–2013 рр., зокрема 

найбільші частки у промисловості, торгівлі, сільському господарстві та у 

операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг 

підприємцям; 

– оцінка особливостей структури запасів товарно-матеріальних цінностей 

у реальному секторі, що дозволило виявити найбільші обсяги на підприємствах 
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обробної промисловості та є одним з важливих чинників зростання потреби у 

обігових коштах. Значна частка відвантажених товарів у структурі запасів 

доводить необхідність розбудови інфраструктури для формування ефективної 

системи логістики. Саме роль держави у визначенні пріоритетності розбудови 

інфраструктури загалом і логістичної, зокрема, дозволить підприємствам 

знизити потребу у наднормових запасах; 

– обґрунтування особливостей стратегії управління запасами, які 

вимагають її збалансування з орієнтирами довгострокового розвитку на основі 

підвищення ефективності процесу виробництва та реалізації товарів поєднуючи 

традиційні та нові методів управління запасами у сфері логістики та загальної 

стратегії суб’єктів господарювання раціоналізуючи витрати, пов’язані із 

зберіганням запасів та враховуючи вимоги щодо забезпечення безперервності 

процесів виробництва та збуту. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

їхнього прикладного застосування для визначення, обґрунтування та 

розроблення основних складових стратегії управління запасами економіки 

України. Основні результати дослідження враховані при розробці програми 

соціально-економічного розвитку Чернівецької області до 2015 року (довідка 

№ 01/485 від 11.10.2014 р. – Додаток В).  

Пропозиції щодо формування стратегії управління запасами національної 

економіки розглянуто та прийнято до впровадження департаментом економіки 

Чернівецької міської ради (довідка № 125-48 від 10.06.2015 р. – Додаток Д). 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

апробовано на міжнародних науково-практичних та науково-методичних 

конференціях: «Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки» 

(м. Чернівці, 2012), «Маркетинг і брендинг територій: проблеми регіонального 

розвитку» (м. Чернівці, 2012), «Математичні методи, моделі та інформаційні 

технології н економіці» (м. Чернівці, 2013), «Розвиток бухгалтерського обліку, 

аналізу і контролю в умовах інтеграційних процесів» (м. Київ, 2014). 



8 

Публікації. Проблематику дисертаційної роботи, її теоретичні й 

практичні результати викладено у 10 наукових працях загальним обсягом 

3,01 друк. арк., у тому числі 4 статті у наукових фахових виданнях (обсягом 

1,43 друк. арк.), 2 – у закордонних виданнях (обсягом 1,0 друк. арк.), 4 публі-

кації за матеріалами конференцій (обсягом 0,58 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і 4 додатків на 9 сторінках. 

Дисертаційне дослідження викладено на 189 сторінках комп’ютерного тексту, 

із них 156 сторінок основного тексту. Робота містить 14 рисунків, з яких 

2 займають повну сторінку, та 66 таблиць, з яких 2 займають 6 повних сторінок. 

Список використаних джерел налічує 154 позиції на 16 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ  

 

1.1. Категорія «запаси» та еволюція трактувань оборотного капіталу 

 

Оборотний капітал – важлива складова економічної системи, а для 

України, актуальність і значимість цього дослідження диктується умовами 

і завданнями, які пов'язані з необхідністю розробки та реалізації стратегії 

економічного зростання. Це посилює актуальність і необхідність поглибленого 

аналізу процесу капіталоутворення та його впливу на національну економіку. 

Досліджуючи сучасний стан національної економіки, стикаємося 

з нагальною потребою визначення особливостей структури оборотного капіталу 

як на вітчизняних підприємствах, так і в економіці в цілому. Вартісні та 

структурні пропорцій оборотного капіталу характеризують можливості 

нарощування виробництва в умовах обмеженого доступу до ресурсів і на 

сьогодні недостатньо досліджені як у теоретичному, так і в емпіричному плані. 

Також важливим є питання формування оптимальних джерел оборотного 

капіталу та визначення перспективних напрямків їх диверсифікації. 

Питання оборотного капіталу досліджували представники різних 

економічних шкіл, які характеризуються суттєвими відмінностями у підходах 

до його трактування. У працях відомих вчених Ф. Кене, Д. Рікардо, А. Сміта та 

інших оборотний капітал вважався одним із факторів розширення можливостей 

економічного зростання. 

Дослідженню ролі оборотного капіталу як фінансового ресурсу 

господарського обороту присвячено роботи вітчизняних і зарубіжних 

економістів: О. Аврааменко, Н. Безуглова, І. Бланка, Є. Брікхема, П. Буніча, 

Ю. Воробйова, Л. Драгун, В. Забродського, П. Іванова, В. Ковальова, 

О. Коновалової, А. Лемківського, А. Мальцева, Л. Павлової, О. Павленко, 

Ю. Петленко, Ю. Потійко, Р. Сороки, О. Стоянової, М. Туган-Барановського, 

Дж. Р.Хікса, М. Чумаченка, тощо.  
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Багато сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених досліджували питання 

управління окремими складовими оборотного капіталу: Ю. Арутюнов, 

Т. Бланк, Є. Бригхем, Дж. К. Ван Хорн, А. Поддєрьогін, Черг Ф. Ли, Р. Холт 

тощо.  

В умовах квазіринку, характерного для сучасної економіки України, 

структурні особливості та роль «оборотного капіталу» впливає не лише на 

економічні процеси сьогодення, а й перспективи розвитку.  

За макроекономічним підходом оборотний капітал, як складова процесу 

капіталоутворення, слугує основою зростання ВВП країни, що вимагає 

ідентифікації реалій сьогодення та розроблення ефективної стратегії 

капіталоутворення. Це зумовлює необхідність дослідження багатогранності 

категорії «оборотний капітал» та чіткого усвідомлення засад його формування 

та руху.  

Сутності категорії «оборотний капітал» приділяли значну увагу у всі часи 

розвитку економічних систем, першу спробу дати характеристику оборотного 

капіталу здійснили фізіократи. 

Ф. Кене у аналізі «Економічні таблиці» дав перше визначення оборотного 

капіталу, вказавши, що витрати які входять до фонду землеробного 

устаткування, є «щорічними авансами». Таким чином, ним було зроблено 

перший крок до виділення оборотного капіталу, у загальному капіталі, як 

економічної категорії [118, с. 9–17]. 

Окремими вченими оборотний капітал розглядався лише з матеріально-

речової позиції, тому на їх думку, гроші не відносилися до оборотного капіталу, 

оскільки не є виробничим капіталом [59, с. 205-206]. 

Новою сторінкою в розуміння сутності оборотного капіталу були 

дослідження класиків політичної економії А. Сміта (1723-1790), Д. Рікардо 

(1772-1823), К. Маркса (1818-1883) та ін. 

А.Сміт стверджував, що оборотний капітал за формують чотири складові: 

− запаси продуктів, окрім тих, що знаходяться в розпорядженні самих 

споживачів; 
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− гроші, за допомогою, яких здійснюється повернення інших оборотного 

капіталу; 

− сировина чи напівфабрикати, що знаходяться в процесі незавершеного 

виробництва; 

− готові, але ще не реалізовані товари. 

На ідеях А. Сміта сформувалися наукові погляди, таких вчених як 

Д. Рікардо та К. Маркс. Д. Рікардо вважав, що залежно від того, як швидко 

зношується або споживається капітал і як часто він потребує ресурсів для 

відтворення, його можна віднести до основного або оборотного капіталу [99, 

с. 861]. Тобто, Д. Рікардо значно удосконалив підходи до класифікації капіталу, 

як стосовно термінів його використання у виробництві, так і механізмів 

відтворення. 

Особливий вклад у теорію оборотного капіталу вніс К. Маркс. Він розвив 

погляди своїх попередників і його зусилля були спрямовані на те, щоб науково 

визначити категорію «оборотного капіталу», відкрити справжній зміст, 

перетворити з категорії «буденного життя» в категорію наукову.  

Перш ніж перейти безпосередньо до дослідження того впливу, який 

здійснює оборот на процес виробництва і на процес збільшення вартості, 

необхідно розглянути одну із основних форм, яку капітал набуває в процесі 

обігу і яка впливає на форму його обороту. Цією формою є оборотний 

капітал [59, с. 172].  

 Оборотний капітал це тільки форма руху окремої частини капіталу. За 

К. Марксом виділення оборотного капіталу не обумовлено ні змістом капіталу 

(як обумовлено ним ділення на постійний і змінний капітал), ні речовим 

складом капіталу 

Оборотний капітал при кожному кругообігу здійснює повний оборот, 

приймає участь в ньому всією своєю вартістю, але, як і змінний капітал, 

здійснює повний оборот у кожному кругообігу. Це дає підставу вважати, що 

змінний капітал також є оборотним. Проте слід пам'ятати, що на відміну від 

постійних частин оборотного капіталу змінна частина не переносить вартість на 
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готовий продукт, в останньому відтворюється еквівалент вартості авансованого 

змінного капіталу. 

За їхнім розумінням, оборотний капітал – це капітал, який приносить 

прибуток тільки в процесі обігу. В залежності від того, як швидко зношується 

або споживається капітал у виробництві його можна віднести до основного або 

оборотного. Отже, видатні теоретики минулого, насамперед Ф. Кене, А. Сміт, 

Д. Рікардо, К. Маркс, зробили вагомий внесок у теорію оборотного капіталу, 

виділивши оборотний капітал в загальному змісті капіталу як економічну 

категорію.  

На сьогодні, у сучасній економічній теорії та практиці існує багато різних 

підходів до визначення економічної сутності оборотного капіталу та різних 

понять пов`язаних з ним. Це такі, як оборотні активи, оборотні кошти, оборотні 

засоби, чистий оборотний капітал, брутто-оборотний капітал, короткострокові 

активи, поточні активи [102, с. 61; 135, с. 233]. 

В. Ковальов та Н. Русак вважають, що оборотний капітал належить до 

мобільних активів підприємства, які є грошовими коштами або можуть бути 

перетворені в них протягом року або одного виробничого циклу [43, 104], що 

досить точно відображає суть оборотного капіталу, проте не розкриває 

економічної природи даної категорії. 

За підходом А. Поддєрьогіна терміни «оборотний капітал» і «оборотні 

кошти» об`єднано і «оборотний капітал (оборотні кошти) – це кошти, 

авансовані в оборотні виробничі фонди й у фонди обігу для забезпечення 

безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та отримання 

прибутку» [127]. На нашу думку, не можна ототожнювати поняття оборотний 

капітал та оборотні кошти, оскільки, оборотні кошти не включають 

короткострокові фінансові вкладення. 

Р. Холт визначає оборотний капітал як «активи, які можуть бути 

переведені в готівку протягом одного року» [128, с. 330], дане визначення, на 

нашу думку,є дуже загальним, оскільки не відображає суті досліджуваної 

категорії. 
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М. Володькіна стверджує, що економічна категорія «оборотний капітал – 

це частина активів підприємства, яка включає оборотні кошти та 

короткострокові фінансові інвестиції» [15], що, на нашу думку, не відображає 

повною мірою економічну суть оборотного капіталу. 

На думку Ю. Арутюнова «оборотний капітал – це інвестиції в поточні 

активи, які називають також оборотними коштами. Особливістю оборотного 

капіталу є те, що він не витрачається, не споживається, а авансується, і 

передбачає повернення коштів після кожного виробничого циклу або 

кругообігу, що включає виробництво продукції, її реалізацію, одержання 

виручки» [2, с. 137]. Автор точно характеризує інвестиційну природу 

оборотного капіталу, але, як ми уже зазначали, до складу оборотних коштів не 

включаються короткострокові фінансові інвестиції тому, на нашу думку, підхід 

можна узагальнити і визначити, що оборотний капітал – це інвестиції в 

оборотні активи. 

Вчені Ченг Ф. Лі та І. Джозеф під терміном «оборотний капітал» 

розуміють відображені в доларах поточні активи організації, які включають 

грошові кошти, цінні папери, що легко реалізуються, товарно-матеріальні 

запаси та дебіторську заборгованість [130, с. 479]. Розглядаючи це визначення, 

слід зауважити, що оборотний капітал розглянуто з позиції вкладення коштів у 

елементи оборотних активів і,чим також підкреслено інвестиційну сутність 

поняття «капітал» як економічної категорії. 

Є. Брігхем також стверджує, що «оборотний капітал – інвестиція фірми у 

короткострокові активи – готівку, ліквідні цінні папери, товарно-матеріальні 

запаси і рахунки дебіторських заборгованостей» [12, с. 734], даний підхід 

акцентований на інвестуванні коштів підприємства в оборотні активи. 

Заслуговує на увагу і трактування оборотного капіталу у бухгалтерському 

обліку, тобто відображення у бухгалтерському балансі. На думку 

Н. Колчиніної, під оборотним капіталом слід розуміти величину фінансових 

джерел, що необхідні для формування оборотних активів підприємства [125, 
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с. 107], що показує їх вартість але не дає можливості відобразити натуральні 

показники. 

Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» «оборотні активи 

– грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмеженні у використанні, а також 

інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного 

циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу» [70].  

Заслуговує на увагу вартісний підхід до трактування категорії оборотного 

капіталу. С. Калабухова стверджує, що під оборотним капіталом необхідно 

розуміти єдину сукупну масу вартості, яка обертається в процесі господарської 

діяльності підприємства у вигляді оборотних активів і оборотних інвестицій, як 

грошових ресурсів [39, с. 6].  

Також існують підходи, коли ототожнюються оборотні активи і оборотні 

кошьт. Л. Чечевіцина вважає, що оборотний капітал – це фінансові ресурси, 

вкладені в об’єкти, використання яких здійснюється підприємством протягом 

одного або кількох виробничих циклів. За характером кругообігу і способу 

перенесення вартості оборотні фонди та фонди обігу об’єднуються під 

загальною назвою «оборотний капітал» або «оборотні кошти» [131, с. 107]. 

Учені Р. Брейлі та С. Майєрс використовують категорії оборотні активи, 

короткострокові активи, поточні активи [11, с. 740] і на їхню думку, поточні 

активи (короткострокові активи, оборотні активи) – це такі активи, які компанія 

в найближчому майбутньому збирається перетворити в грошові кошти [11, 

с. 744]. Дане визначення є не зовсім коректним, оскільки грошові кошти не 

включені до складу оборотних активів. 

Щодо сутності оборотних активів, які є однією із складових оборотного 

капіталу, то в економічній літературі існують різні точки зору. 

Ми підтримуємо погляд відомого сучасного вченого І. Бланка, який 

трактує оборотні (поточні) активи як сукупність майнових цінностей 

підприємства, що обслуговують поточний господарський процес і повністю 
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споживаються протягом одного операційного циклу [9, с. 62], оскільки у 

даному визначенні чітко висвітлено економічний зміст оборотних активів.  

Макроекономічний підхід до ролі запасів у структурі оборотного капіталу 

найбільш повно (оборотних активів) подає система національного рахівництва, 

де капітал виступає у двох формах – товарній і грошовій. За методологією СНР 

активи поділяються відповідно на нефінансові та фінансові (табл. 1.1), де 

фінансові активи авансуються (повертаються з приростом капіталу), а 

нефінансові – споживаються протягом операційного циклу. 

Таблиця 1.1 
Класифікація активів за методологією СНР 

Нефінансові активи Фінансові активи (те саме і для пасивів) 

1. Вироблені активи: 1. Монетарне золото та спеціальні права 
запозичення (СДР). 

1.1. Основні засоби. 2. Готівкові гроші та депозити. 
1.2. Запаси. 3. Цінні папери, крім акцій. 
1.3. Цінності. 4. Кредити (тільки для пасивів). 

2. Невироблені активи: 5. Акції та інші цінні папери. 
2.1. Матеріальні (земля, 

ресурси надр, водні та ін.). 6. Страхові технічні резерви. 

2.2. Нематеріальні (об’єкти 
патентування та ін.) 7. Інші рахунки дебіторів (і кредиторів для пасивів). 

Джерело: систематизовано автором на основі [61].  
 

Запаси як нефінансові оборотні активи включають: 

− запаси товарів, які зберігаються одиницями-виробниками на правах 

власності доти, доки їх не передадуть на подальше оброблення, продадуть, 

поставлять іншим одиницям або використають якось інакше; 

− запаси товарів, придбані в інших одиниць на правах власності та 

призначені для проміжного споживання або для перепродажу без подальшого 

оброблення. 

Нефінансові оборотні активи, тобто запаси, відображаються в рахунку 

операцій з капіталом (звідси – оборотний капітал), а фінансові активи, які 

належать до оборотних (готівкові гроші та депозити; цінні папери, крім акцій; 

акції та інші цінні папери; інші рахунки дебіторів), відображаються у 

фінансовому рахунку. Можуть виникати також інші зміни в обсязі оборотних 
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активів (унаслідок, наприклад, надзвичайних подій, зміни цін протягом звітного 

періоду і т. ін.), тому для визначення руху оборотних активів за видами змін у 

СНР використовується таке рівняння: 
Оборотні активи на 

початок періоду + Зміни в оборотних 
активах = Оборотні активи на 

кінець періоду 
 
або докладніше за схемою, зображеною на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: сформовано автором за [61, с. 63-84]. 

 

Власники фінансових та нефінансових активів і пасивів можуть одержати 

додатній або від’ємний номінальний холдинговий прибуток у результаті зміни 

цін цих активів і пасивів протягом поточного періоду. Холдинговий прибуток 

інколи називають «приростом капіталу», але в СНР перевага надається 

першому терміну, оскільки він підкреслює, що холдинговий прибуток 

забезпечується винятково в результаті володіння відповідними активами 

протягом певного періоду без будь-яких їх перетворень. 

Рис. 1.1. Рух оборотних активів за видами змін у СНР 

Оборотні активи на 
початок періоду + 

Операції, які 
відображені в рахунку 
операцій з капіталом 

Операції, які 
відображені у 

фінансовому рахунку 

+ 

Інші зміни  
в обсязі активів  
за видами змін 

Номінальний 
холдинговий прибуток 

(збиток), зокрема 
нейтральний і реальний 
холдинговий прибуток 

(збиток) 

+ 

+ 

= 
Оборотні активи на 

кінець періоду 
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Матеріальні запаси – це складові оборотного капіталу, які, знаходяться на 

різних стадіях виробництва і продукція виробничо-технічного призначення, 

предмети споживання й інші товарно-матеріальні цінності, що очікують вступу 

в процес виробництва, споживання, транспортування (відвантаження) або 

продажу (кінцевого споживання) [100]. 

Запаси – активи підприємства, які: 

− утримуються для подальшого продажу за умов звичайної діяльності; 

− перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; 

− утримуються для споживання під час виробництва продукції, 

виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. 

У балансі запаси оцінюються за первісною вартістю або за чистою 

вартістю реалізації. 

Порядок визначення балансової вартості залежить від шляху 

надходження запасів на підприємство. 

Первісна вартість запасів, придбаних за плату, складається з витрат 

підприємства, пов’язаних із придбанням. До них включаються: 

− суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), 

за вирахуванням непрямих податків; 

− суми ввізного мита; 

− суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не 

відшкодовуються підприємству; 

− транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата 

тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування 

запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати 

зі страхування ризиків транспортування запасів); 

− інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і 

доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у 

запланованих цілях (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, 
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інші витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно технічних 

характеристик запасів). 

Первісна вартість запасів, внесених до статутного капіталу, визначається 

як справедлива вартість, погоджена засновниками підприємства під час 

реєстрації підприємства і відображена в його установчих документах, а 

первісна вартість запасів, одержаних безоплатно, є справедливою вартістю, яка 

складалася на момент надходження.  

Первісна вартість запасів, придбаних у результаті обміну на подібні 

запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. При цьому, якщо 

балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то 

первісною вартістю є їхня справедлива вартість, а різниця включається до 

витрат звітного періоду. 

Первісна вартість запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, 

дорівнює справедливій вартості переданих запасів, збільшених (зменшених) на 

суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) в 

процесі обміну. 

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами 

підприємства, визнається собівартість їх виробництва. 

Не всі витрати підприємства, пов’язані з надходженням запасів, 

включаються у первісну вартість. Так, не включаються до первісної вартості: 

− понаднормовані втрати і нестачі запасів, що виникли під час 

транспортування запасів; 

− проценти за користування позиками, одержаними для придбання 

запасів; 

− витрати на збут; 

− загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не 

пов’язані з придбанням і доставкою запасів. 

Ці витрати відносяться до витрат діяльності того звітного періоду, в 

якому вони були здійснені. 
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Якщо первісна вартість запасів суттєво змінилася на дату складання 

балансу або запаси зіпсовані, застарілі, або іншим чином втратили первісно 

очікувану економічну вигоду, то як балансова вартість використовується чиста 

вартість реалізації. 

Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в 

умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення 

їх виробництва та реалізацію. 

Різниця між первісною вартістю запасів і чистою вартістю реалізації та 

вартість повністю втрачених запасів списуються на витрати звітного періоду із 

відображенням у позабалансовому обліку. Після встановлення осіб, які мають 

право відшкодовувати втрати, належна до відшкодування сума зараховується 

до складу дебіторської заборгованості й доходу звітного періоду. 

Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що були уцінені, надалі 

збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше 

суми попереднього зменшення, сторнується запис про попереднє зменшення 

вартості запасів. 

Для ведення бухгалтерського обліку запаси класифікують на такі групи: 

− сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші 

матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання 

робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб; 

− незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і 

складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. 

Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають 

послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо 

яких підприємством ще не визнано доходу; 

− готова продукція, що виготовлена на підприємстві, призначена для 

продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим 

договором або іншим нормативно-правовим актом; 

− товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та 

утримуються підприємством з метою подальшого продажу; 
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− молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукція сільського і 

лісового господарства. 

Відповідно до наведеної класифікації у плані рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій передбачені для обліку наявності і руху запасів рахунки класу 2. 

У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 123 «Запаси» НП(С)БОДС 123 «Запаси» [71], яке визначає 

методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

запаси і розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності, визначено, що 

запаси – це активи, які: 

– утримуються для подальшого продажу, безоплатного розподілу, 

передачі за умов звичайної господарської діяльності; 

– перебувають у процесі звичайної діяльності суб’єкта бухгалтерського 

обліку в державному секторі для подальшого споживання; 

– перебувають у формі сировини чи допоміжних матеріалів для 

використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг або 

для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта 

бухгалтерського обліку в державному секторі. 

Особливим державним запасом матеріальних цінностей є державний 

резерв, у складі якого створюється незнижуваний запас матеріальних цінностей 

(постійно підтримуваний обсяг їх зберігання) [36]. До складу державного 

резерву входять: 

– мобілізаційний резерв – запаси матеріально-технічних та сировинних 

ресурсів, призначених для забезпечення розгортання виробництва військової та 

іншої промислової продукції, ремонту військової техніки та майна в особливий 

період, розгортання у воєнний час робіт по відновленню залізничних та 

автомобільних шляхів, морських та річкових портів, аеродромів, ліній і споруд 

зв'язку, газо-, нафтопродуктопроводів, систем енерго- і водопостачання для 

організації безперебійної роботи промисловості, транспорту і зв'язку, подання 

медичної допомоги; 
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– запаси сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для 

забезпечення стратегічних потреб держави; 

– запаси матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових 

робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та для виконання 

інших заходів, передбачених законодавством. 

Мобілізаційні резерви створюються на підприємствах, в установах і 

організаціях незалежно від форм власності відповідно до визначених завдань, 

за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державного матеріального резерву, іншими 

зацікавленими органами виконавчої влади.  

Запаси матеріальних цінностей державного резерву розміщуються на 

підприємствах, в установах і організаціях, спеціально призначених для 

зберігання матеріальних цінностей державного резерву. Розміщення і 

будівництво на території України підприємств, установ, організацій та інших 

об'єктів системи державного резерву здійснюються в порядку, що 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Частина запасів матеріальних цінностей державного резерву може 

зберігатися на промислових, транспортних, сільськогосподарських, 

постачальницько-збутових та інших підприємствах, в установах і організаціях 

незалежно від форм власності на договірних умовах. 

Для підприємств, установ і організацій, заснованих повністю або 

частково на державній власності (державні підприємства, установи і 

організації, акціонерні товариства, у статутному фонді яких контрольний пакет 

акцій належить державі, орендні підприємства, засновані на державній 

власності), а також для суб'єктів господарської діяльності всіх форм власності, 

визнаних відповідно до законодавства України монополістами, відповідальне 

зберігання матеріальних цінностей державного резерву є обов'язковим, якщо це 

не завдає їм збитків. 

Перелік підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що 

виконують відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного 
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резерву, номенклатура та обсяги їх накопичення визначаються мобілізаційними 

та іншими спеціальними планами. 

Підприємства, установи і організації всіх форм власності, яким 

встановлені мобілізаційні та інші спеціальні завдання, зобов'язані забезпечити 

розміщення, зберігання, своєчасне освіження, заміну, а також відпуск 

матеріальних цінностей із державного резерву згідно з зазначеними завданнями 

власними силами. 

Відшкодування витрат підприємствам, установам і організаціям, що 

виконують відповідальне зберігання, оплата тарифу за перевезення вантажів, 

спеціальної тари, упаковки, послуг постачальницько-збутових організацій за 

поставку і реалізацію матеріальних цінностей державного резерву провадиться 

у встановленому порядку. 

Зведені відомості про номенклатуру і рівні накопичення, про загальні 

обсяги поставок, відпуску, закладення, освіження, розміщення і фактичні 

запаси державного резерву є державною таємницею. 

Державний резерв призначається для забезпечення потреб України в 

особливий період: 

 – надання державної підтримки окремим галузям народного 

господарства, підприємствам, установам і організаціям з метою стабілізації 

економіки у разі тимчасових порушень термінів постачання важливих видів 

сировини і паливно-енергетичних ресурсів, продовольства, виникнення 

диспропорції між попитом і пропонуванням на внутрішньому ринку та участь у 

виконанні міждержавних договорів;  

– подання гуманітарної допомоги; 

– забезпечення першочергових робіт під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій.  

У різних галузях економіки склад і структура оборотного капіталу різні та 

залежать від типу галузі, складу витрат, виду продукції, що випускається, 

особливостей матеріально-технічного постачання, що безпосередньо впливає на 

структуру запасів. Традиційно відокремлюють такі основні його елементи, як:  
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Виробничі запаси. Вони необхідні для безперебійного забезпечення 

виробництва матеріальними ресурсами. Як правило, розрізняють поточний, 

складський, страховий, підготовчий, транспортний, технологічний запас. 

Поточний запас потрібний для нормальної роботи підприємства в період 

між наступними поставками. Страховий запас призначений для забезпечення 

підприємства матеріалами при порушені термінів поставок. Підготовчий запас 

потрібний, якщо матеріали, що надійшли, потребують часу на попередню 

підготовку – прийом, сортування, лабораторний аналіз тощо. Технологічний 

запас утворюється, коли сировина, що надійшла на підприємство, не може 

надійти у виробничий процес без попередньої сушки чи витримки. 

Транспортний запас утворюється, якщо платіжні документи надходять і 

розраховуються раніше, ніж поступає вантаж, який деякий час находиться в 

дорозі. 

Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виробництва – це 

предмети праці, які надійшли у виробничий процес (матеріали, деталі, вузли, 

вироби) і знаходяться на стадії обробки, а також напівфабрикати власного 

виробництва, які не закінчені в одних цехах підприємства і підлягають 

подальшій обробці в наступних [93, с. 4]. 

До готової продукції відносять кінцеві вироби, які пройшли технічний 

контроль і передані на склад підприємства.  

До відвантажених товарів можна віднести продукцію, прибуток від 

продажу якої не може бути зарахований в бухгалтерському балансі (наприклад, 

при експорті продукції). 

До витрат майбутніх періодів відносять речові елементи оборотних 

фондів, які включають витрати на підготовку та освоєння нової продукції. 

Найбільшу частку в оборотному капіталі займає дебіторська 

заборгованість. Це заборгованість інших осіб (організацій, підприємців, 

працівників, фізичних осіб) перед підприємством, яка відображена в балансі як 

майно підприємства. Дебіторська заборгованість – це комплексна стаття, що 

включає такі витрати: з покупцями і замовниками;по векселях до отримання; з 
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дочірніми і залежними організаціями;із співвласниками по внесках до 

статутного капіталу; по виданих авансах; з іншими дебіторами. 

Дебіторська заборгованість представляє собою кошти, які частково 

вивільнені із обігу підприємства, що можуть призвести до погіршення 

фінансового стану. Це «чужі» борги, які можуть бути продані або стати 

заручниками при отримані кредиту в банку. 

Ефективність роботи будь-якого підприємства залежить і від того, яка 

структура оборотного капіталу і наскільки ефективно здійснюється управління 

ним, а для того, щоб успішно управляти оборотним капіталом, необхідно знати 

його структуру, особливості кожної складової, характер якісних і 

функціональних характеристик.  

Під структурою оборотного капіталу ми розуміємо сукупність усіх його 

елементів. Частки окремих складових характеризують структуру оборотного 

капіталу і для того, щоб оборотний капітал підприємства використовувався 

оптимальним чином, не можна застосовувати одні і ті ж методи управління 

капіталом до різних його складових, тому важливим завданням є покращення 

його структури та якісних характеристик.  

Структура оборотного капіталу підприємств складна і динамічна, що 

зумовлює і різну структуру запасів.  

 Найбільш суттєві фактори впливу на структуру та обсяги запасів: 

− стан ринку капіталу; 

− структура активів; 

− темпи зростання обороту ; 

− рівень і динаміка дохідності; 

− ступінь ризику;  

− потреба у фінансуванні масштабних нових проектів, тощо.  

На нашу думку, разом із перерахованими факторами також необхідно 

враховувати: 

− організаційно – правову форму підприємства; 

− рівень і динаміку цін на виробничі ресурси; 
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− доступ до кредиту, обсяги кредитування; 

− особливості технологічних процесів та асортимент продукції; 

− потужність підприємства та рівень завантаження виробництва; 

− стан матеріально – технічної бази підприємства;  

− фінансовий стан підприємства, його платоспроможність; 

− якість менеджменту та активність і якість маркетингу; 

Отже, сутнісні та функціональні характеристики категорії» оборотний 

капітал» та «запаси» дозволяють сформувати широкий спектр аналізу процесів 

управління запасами і дають підстави стверджувати про необхідність 

застосування комплексного підходу у дослідженнях, який включатиме мікро- та 

макрорівні.  

 
1.2. Фактори впливу на управління запасами 
 

Запаси є необхідною матеріальною основою виробничої і комерційної 

діяльності підприємств та одним з найважливіших чинників забезпечення 

стабільності і безперервності процесу відтворення, а витрати, пов’язані із 

запасами, є однією з основних складових собівартості продукції, що багато в 

чому визначає її конкурентоспроможність на ринку.  

Управління запасами, як відзначають багато фахівців [105; 106; 140; 146], 

є одним з основних завдань сучасної логістики як на рівні приватних, так і на 

рівні державних підприємств і саме активна роль держави у розбудові 

інфраструктури для забезпечення логістики може стати одним із інструментів 

оптимізації обсягів запасів, що своєю чергою знизить потребу у зростанні 

обсягів оборотного капіталу. 

У багатьох працях [21; 47; 87; 106] акцентовано увагу на таких основних 

причинах формування запасів: 

− нестабільність попиту на матеріальні ресурси;  

− спекулятивні наміри та інфляційні очікування; 

− віддаленість постачальників від потенційних споживачів; 



26 

− недотримання термінів поставок в силу різних причин; 

− бажання отримати економічну вигоду від оптових знижок; 

− необхідність формування стратегічних запасів і держрезерву 

− прагнення мінімізації витрат, пов'язаних з розміщенням замовлення і 

доставкою матеріальних ресурсів, а також витрат виробництва продукції 

(зокрема, випуск виробів малими партіями знижує запаси, але призводить до 

зростання витрат на переналагодження виробничого устаткування та збільшує 

собівартість одиниці виробу, тоді як збільшення партій виробництва 

призводить до протилежних ефекту); 

− причини сервісного характеру, коли відсутність необхідних матеріалів і 

запасних частин може призвести до зупинки виробничого процесу;  

− необхідність підтримки високого сервісного рівня обслуговування 

клієнтів (наприклад, у сфері охорони здоров'я)та ін. 

Відсутність запасів необхідних матеріальних ресурсів у кінцевому 

результаті породжує явище дефіциту. На основі аналізу досліджень на тему 

запасів [138; 147; 148; 150] можна стверджувати, що втрати, зумовлені 

дефіцитом, можуть досягати до 34% прибутку компаній і складати значні суми 

і саме тому, є однією з причин формування завищеного обсягу запасів, 

який дозволяє мінімізувати вплив даного фактора на прибутковість 

підприємств. Створення запасів дозволяє знизити ймовірність виникнення 

дефіциту, а отже, зменшити економічний збиток від нього. Однак, запаси 

матеріальних ресурсів самі по собі є джерелом певних витрат, оскільки 

операції, що здійснюються з запасами, пов’язані з відповідними витратами 

інформаційних, трудових, матеріальних та інших ресурсів.  

Слід зазначити, що в статистиці за витратами на запаси, представленій в 

табл. 1.2, були враховані наступні складові: 

−  витрати, пов'язані з орендою та утриманням складських приміщень; 

−  витрати, пов'язані з обробкою запасів; 

−  витрати на управління запасами і адміністрування;  

−  витрати на страхування матеріальних, цінностей у запасах; 
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Таблиця 1.2 

Цілі створення запасів в економічних системах 

Ціль Визначення цілі 

1. Підвищення 
ефективності виробництва 

зниження собівартості виробництва у зв'язку з більш 
повним використанням ресурсу часу роботи 
обладнання; зменшення витрат виробництва, 

пов'язаних зі створенням додаткових виробничих 
потужностей та залученням трудових ресурсів та ін. 

2. Забезпечення постійного 
обслуговування 

споживачів 

створення резерву для компенсації сезонних 
коливань попиту; страхування від можливих збоїв у 
поставках – зриву термінів, зміни обсягів поставок і 

незадовільної якості продукції 

3. Скорочення витрат, 
пов'язаних із закупівлею 

матеріальних цінностей та 
їх транспортуванням 

скорочення витрат за рахунок закупівлі за оптовими 
знижками та більш повного використання 

вантажопідйомності рухомого складу 

4. Отримання економічної 
вигоди 

скорочення витрат внаслідок формування запасів в 
умовах інфляції, дефіциту, у разі ажіотажного попиту 

на матеріальні цінності тощо 

Джерело: сформовано автором на основі [47, с. 485-486]. 

 

− втрати від природного убутку, крадіжок і псування; 

−  альтернативні витрати, пов'язані із зміною тимчасової вартості грошей, 

вкладених в запаси. 

Окрім того, витрати на утримання матеріальних запасів можуть 

становити до 40% від їх закупівельної вартості (табл. 1.2), а будучи 

невід’ємною матеріальною основою виробничої та комерційної діяльності 

підприємств, матеріальні запаси суттєво впливають на собівартість продукції та 

послуг і в кінцевому результаті на конкурентоспроможність. 

Знаючи причини і цілі формування матеріальних запасів, можна 

сформулювати основні економічні функції запасів, а саме: 

− забезпечення надійності, безперервності і стійкості процесів 

виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних ресурсів; 
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− функція управління витратами: збільшення обсягів запасів дозволяє 

знизити окремі складові виробничих витрат (наприклад, затрати на 

переналагодження устаткування), а також скоротити витрати обігу, пов'язані з 

оформленням замовлень на поставку і транспортуванням матеріальних 

ресурсів; 

− інвестиційна функція: запаси дозволяють зберегти і навіть збільшити 

обсяг фінансових ресурсів підприємств в умовах сприятливої ринкової 

кон'юнктури, коли цінність запасів може рости швидше, ніж банківські 

відсотки за вкладами. 

Запаси є найменш ліквідними серед оборотних активів, оскільки для 

перетворення запасів у грошові кошти потрібен значний час. Найчастіше значні 

фінансові ресурси виявляються замороженими в запасах, тому важливим 

показником ступеня ефективності управління запасами є показник частки 

матеріальних запасів у структурі оборотного капіталу компаній.  

Матеріально-виробничі запаси на рівні з грошовими засобами належать 

до основних оборотних активів підприємств та організацій і величина 

матеріально – виробничих запасів напряму впливає на результати 

бухгалтерського балансу. 

Одним з показників, що відображають ефективність управління запасами 

на макроекономічному рівні, є 

«запасомісткість валового внутрішнього продукту». Валовий внутрішній 

продукт (ВВП) – загальна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і 

послуг, вироблених в економіці протягом року [89]. Запасомісткість ВВП – 

показник, що розраховується як відношення вартості сукупного запасу товарно-

матеріальних цінностей за рік до обсягу валового внутрішнього 

продукту, виробленого за цей період часу [21]. 

Розраховуючи запасомісткість можна зіткнутися з 

наступними проблемами:  
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– рівень матеріальних запасів є змінною величиною, і незрозуміло, 

як здійснити оцінку величини запасів: враховувати величину запасів на початок 

періоду, на кінець періоду або середнє хронологічне значення; 

– необхідно враховувати вплив інфляції і дефляції на вартісну оцінку 

рівня запасів і валового національного продукту. 

Автори роботи [21] використовували два 

способи розрахунку запасомісткості ВВП:  

– перший спосіб: для оцінки сукупного матеріального запасу 

враховувалась вартість матеріальних запасів на кінець відповідного року; 

– другий спосіб: для оцінки рівня запасів бралася середньорічна вартість 

запасів. 

На сьогодні, розрахунок показника запасомісткосткі ВВП України не 

може бути коректним в силу значної тіньової складової в економіці країни, але 

у майбутньому необхідність розрахунку даного показника є незаперечною. 

Підвищення ефективності процесу управління запасами в економічно 

розвинених країнах було досягнуто за рахунок активного впровадження 

в бізнес-практику нових підходів, моделей і технологій управління. 

В управлінні запасами це означає, що рішення, прийняті щодо запасів 

компаніями, взаємодіючими в рамках ланцюгів поставок повинні бути 

скоординовані і сприяти зниженню сукупних логістичних витрат. Одним 

з «проривів» стало впровадження логістичного підходу до процесу управління 

запасами, який передбачає комплексний розгляд процесів, пов'язаних 

з організацією, координацією і управлінням руху матеріального потоку від 

джерел його виникнення до кінцевих споживачів. 

 Наукові дослідження [98] щодо застосування логістичного підходу до 

управління запасами в зарубіжних компаніях доводить, що ефективна логістика 

дозволяє, за різними оцінками, знизити рівень запасів на 30-50% і скоротити 

час руху продукції на 25-45%. Окрім того, впровадження логістичного підходу 

в управління запасами відобразилося на макроекономічних показниках, 
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наприклад, це призвело до зниження частки запасів у ВВП США з 29% 

в 1959 р. до 18% в 1994 р. [98]. 

Ефективне управління запасами дозволяє оптимально використовувати та 

не заморожувати фінансові ресурси і для досягнення цього необхідно 

враховувати низку факторів, визначення яких, забезпечує уникнення 

негативних наслідків та спрямоване на отримання позитивного результату 

управління запасами, що вимагає визначення сукупності факторів впливу на 

управління запасами. Макро- та мікроекономічні фактори здійснюють вплив як 

на підприємства, так і на галузі в цілому.  

Загальноприйнятим підходом є визначення внутрішніх та зовнішніх 

факторів впливу. Фактори зовнішнього середовища можна розподілити на 

фактори прямого та непрямого впливу. До факторів зовнішнього середовища 

прямого впливу відносять систему економічних відносин держави, споживачів, 

інфраструктуру, конкурентів, постачальників, державні органи влади, 

інфраструктуру, партії, профспілки, громадські організації, а міжнародні події, 

політичні, соціально-культурні обставини, рівень техніки та технології, 

особливості міжнародних економічних відносин, стан економіки належать до 

факторів зовнішнього середовища непрямого впливу [50, с. 31]. До факторів 

внутрішнього середовища впливу на організацію відносять: цілі, структуру, 

технологію, завдання працівників, ресурси. 

За іншим підходом, до факторів прямої дії зовнішнього середовища 

відносить: чинники державного управління, споживачів, конкурентів, 

характеристики робіт, товарів та послуг, постачальників товарів, робіт та 

послуг, організаційну структуру, діяльність організації [111, с. 22]. Фактори 

непрямої дії це - соціально-політична ситуація в державі, новітні технології та 

науково-технічний прогрес, міжнародна ситуація, економічні фактори, 

екологічна ситуація, географічні та природо-кліматичні умови [111, с. 22-23].  

Загальноекономічні, політичні, ринкові, природно-кліматичні і 

географічні фактори виокремлено в межах зовнішніх ризик-факторів, а в межах 

внутрішніх – управлінські, технологічні, операційні [111, с. 25-26].  
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Серед об’єктивних факторів впливу виділяється інфраструктура 

матеріально-технічного забезпечення, технології оновлення матеріальних 

ресурсів, матеріальні ресурси та їх запаси, [111, с. 23], а до суб’єктивних 

факторів внутрішнього середовища зараховують структуру системи управління 

матеріально-технічним забезпеченням, джерела, повноту, стабільність 

надходжень бюджетних коштів, облікову політику, персонал органів 

управління та служб, організацію управлінської роботи, організацію закупівель, 

організацію використання матеріальних ресурсів [111, с. 24].  

Інфраструктура також є вагомим фактором впливу на управління 

запасами і належить до зовнішнього середовища дії, тому виокремлюючи ризик 

фактори управління запасами слід зазначити, що до таких варто було б віднести 

простоювання, технологічну непридатність (псування) та ін. 

І. Білик, О. Дейнега, О. Костюк, С. Кубів, С. Леонова, П. Малолєпші, 

О. Мних, С. Нікшич, О. Попко, І. Рикованова, Л. Сопільник, Л. Юрченко, 

Л. Якимишин, Л. Янковська виокремлюють чинники, що мотивують 

нагромадження обсягів запасів: економію під час транспортування, економію 

під час закупівлі і виробництва, страхування відхилень від плану (прогнозу), 

спекулятивні причини, сезонні пропозиції та попит, підтримування закупівлі і 

виробництва [14, с. 56-57]. Цімчинники впливають на формування запасів і є 

стимулами для їх створення, вони мають значний вплив під час планування 

запасів. 

Вчений В. Марцин розглянув фактори впливу на обсяг і швидкість 

обороту запасів, визначивши їх та розподіливши на зовнішні (співвідношення 

попиту і пропозиції, ритмічність виробництва окремих товарів ритмічність і 

стійкість споживання деяких товарів,) та внутрішні (спеціалізація підприємства, 

обсяг та структура товарообороту, розташування підприємства, площа 

торгівельного приміщення, організація завезення товарів та їх частка, форма 

обслуговування покупців, організація комерційної роботи, стан фінансового 

забезпечення підприємства, стан складського господарства) [60, c. 143-145]. 

Вченим досліджено такі фактори впливу на управління запасами як попит та 
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пропозиція, виробництво та спеціалізація діяльності, стан складського 

господарства та фінансового забезпечення. 

Заслуговує на увагу дослідження О. Яремко, у яких розроблено 

організаційно-економічні умови ефективного управління матеріальними 

ресурсами та їх запасами. 

 Поділяючи умови на державні (нормативно-правова база, розробка 

комплексних програм із ресурсозбереження, матеріальний сировинний баланс, 

тощо) та ринкові (привабливість ринку, інтенсивність конкуренції, ступінь 

насиченості, канали просування, торгові бар’єри) і внутрішньогосподарські 

(правова форма, організаційна структура, обсяг виробництва, маркетингова 

стратегія, технічний, технологічний рівень і якість, зниження витрат 

виробництва й обігу, стимулювання ресурсозбереження, вибір форм 

постачання, складське господарство, планування та прогнозування 

ресурсозбереження, використання відходів виробництва і вторинних ресурсів 

організація обліку, організаційна структура виробництва та споживання, 

аналізу, регулювання та контролювання витрат, оптимізація запасів, 

конкурентоспроможність) [137, с. 4-5]. 

Основні фактори, що впливають на політику формування запасів виділив 

М. Окландер (характеристика товарного асортименту, кількість покупців, 

робота транспорту, стан виробництва, дії конкурентів), [86, с. 113] і перелічені 

фактори значною мірою, стосуються товарних запасів та не відображають усієї 

сукупності впливів на управління запасами 

Під фактором ми розуміємо умову та рушійну силу, тому низка виділених 

умов є і факторами впливу на управління запасами, а саме: державні, ринкові 

(конкуренти, постачальники та динаміка попиту та пропозиції), 

внутрішньогосподарські (обсяги виробництва, зменшення витрат, пов’язаних із 

запасами, облікова система запасів та ін.). 

Значно ширше трактує фактори впливу на товарні запаси В. Тупчій. 

Кон’юнктура споживчого ринку, стан конкуренції на ринку товарних ресурсів, 

рівень інфляції розглядається вченим як фактори зовнішнього середовища, що 
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впливають на запаси товарів та сировини. До перелічених факторів 

зовнішнього середовища обов’язково слід віднести постачальників, конкурентів 

тощо, а серед внутрішніх – цілі формування запасів, не лише фінансові ресурси, 

але й інші (матеріальні, сировинні, а також трудові), структуру запасів, 

номенклатуру та асортиментність продукції та ін. До внутрішніх факторів 

впливу науковець відніс: організація комерційної роботи, площі торгівельних 

приміщень, форму обслуговування, особливість і сезонність виробництва та 

споживання підприємствами галузі продукції, спеціалізацію підприємства, 

рівень організація та частоту поповнення товарів і сировини, розташування 

підприємства, фізико-хімічні властивості товарів та сировини, рівень 

організування складського господарства, стан фінансового забезпечення 

підприємства, обсяг та структуру загального товарообороту та товарообороту 

власної продукції [119, с. 6].  

Аналіз наукових досліджень дозволяє стверджувати, що існує багато 

підходів до класифікації факторів впливу на запаси і врахування домінуючих 

факторів при управлінні запасами забезпечує визначення оптимального рівня 

запасів на підприємстві, зниження витрат управління ними, раціональний 

розподіл, економію фінансових ресурсів тощо. 

Фактори впливу на управління запасами – це певні сили або умови, що 

здійснюють вплив (позитивний або негативний) на процес управління запасами 

(планування, організування, мотивування персоналу пов’язаного із запасами, їх 

контролювання та регулювання), забезпечуючи їх формування, розподіл та 

використання. 

Перед тим, як виокремлювати фактори впливу на управління запасами, 

слід їх типологізувати за певними ознаками: напрямом впливу – на зовнішні та 

внутрішні, що в свою чергу поділяються за принципом дії – на прямого та 

непрямого впливу; за характером впливу (позитивного, негативного впливу), за 

періодом впливу (короткострокового, середньострокового, довгострокового 

впливу), за приналежністю до управління запасами (спеціальні, загальні), за 

ступенем важливості (дуже важливі, мало важливі, неважливі) тощо. 
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Врахування процесу формування та структури запасів, через розгляд 

загальних функцій (планування запасів, організація складського господарства, 

мотивування працівників складського господарства, контролювання та 

регулювання запасів) дозволяє класифікувати фактори впливу за функціями. 

Найбільш повно на основі аналізу діяльності підприємств та дослідження 

наукових джерел [14, с. 56-57; 18, с. 42-44; 50; 57, с. 190-191; 60, с. 143-147; 65, 

с. 15; 67, с. 32; 86, с. 113; 110, с. 322-327; 111; 119, с. 6; 137, с. 4-5] Л. Федак 

виокремлено фактори впливу відповідно до кожної функції управління 

запасами (рис. 1.2).  

Фактори впливу на планування запасів – це ті фактори, що визначають, 

буде підприємство формувати запаси, чи ні, якого обсягу, якої структури та 

періодичності поповнення тощо. Це стартові фактори, що мають значний вплив 

на процес планування та управління, стимулюють чи дестимулюють 

формування запасів. 

Окрім вищезазначеного, існують і фактори впливу на організацію 

складського господарства, які визначають розміри, розміщення та призначення 

складських приміщень, їх функціональну приналежність, наповненість і 

підпорядкування, розташування та переміщення запасів та фактори 

мотивування працівників складського господарства, які визначають, наскільки 

продуктивно та якісно виконуватиметься робота працівниками.  

Контроль рівня запасів, їх стану, структури, розміщення, обсягу 

надзвичайно важливий процес, що визначає недоліки функціонування 

складського господарства, процесу планування запасів та мотивування 

працівників. Фактори, що чинять вплив на цей процес покращують або 

погіршують результат контролю, що відбивається на подальшій діяльності не 

лише складського господарства, але і підрозділів виробництва, збуту та ін. 

Вплив факторів на процес управлінням запасами, визначає наскільки 

покращиться або погіршиться сам процес управління ними і правильна тактика 

забезпечує формування ефективної системи управління запасами. Вплив 

кожного із виділених факторів наведені в табл. 1.4. 
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Джерело:[122, с.209]. 

Фактори впливу на управління запасами 

Фактори впливу на 
планування запасів 

Фактори впливу на 
організування 
складського 
господарства 

Фактори впливу на 
мотивування 
працівників 
складського 
господарства 

Фактори впливу на 
контролювання 

запасів 

Фактори впливу на 
регулювання запасів 

− цілі формування запасів 
− виробнича програма 
− середня базова потреба у запасах 
− тривалість виробничого циклу 
− наявність фінансових ресурсів 
− попит на виготовлену продукцію 
− сезонна діяльність 
− доступність ресурсів 
− постачальники 
− транспортне забезпечення 
− наявність складів та їх місткість 
− структура запасів та терміни їх зберігання 

 
− особливості зберігання запасів 
− структура складського господарства 
− розташування складів 
− централізація/децентралізація складів 
− кількість площі складських приміщень 
− завантаженість складських приміщень 
− система видачі запасів 
− комунікації складського господарства, 

виробничих підрозділів та керівництва 
 
− потреби працівників складського господарства 
− стан робочого місця 
− обсяг роботи протягом робочого дня  
− професійні якості 
− відповідність професійних здібностей займаній 

посаді, робочому місцю 
− цінності працівників складського господарства 
− трудова поведінка працівників складського 

господарства 

− система обліку запасів 
− достовірність контрольованої інформації 
− форс-мажорні обставини (крадіжки, пожежі, 

повені тощо) 
 

Рис. 1.2. Типологія факторів впливу на управління запасами за 
функціями управління 

− достовірність отриманої інформації під час 
контролювання 

− обсяг регулювання 
− засоби та методи усунення недоліків 
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Таблиця 1.4 

Характеристика впливу факторів на управління запасами у 

відповідності функцій управління ними 

Фактори Вплив факторів на процес управління запасами 
Фактори впливу на планування запасів 

Цілі формування 
запасів 

Забезпечує цільове накопичення запасів. Неправильно поставлені 
цілі спричиняють до формування нераціональних обсягів запасів 

Виробнича 
програма 

Надає кількісні орієнтири при плануванні обсягу запасів відповідно 
до виробничого процесу протягом виробничого періоду 

Середня базова 
потреба у запасах 

Коригує формування обсягів запасів у відповідності до 
використання у базовому періоді 

Тривалість 
виробничого 

циклу 

Подає часові орієнтири у формуванні поточних запасів. 
Скорочення або сповільнення циклу зумовлює нераціональне 
накопичення запасів 

Наявність 
фінансових 

ресурсів 

Забезпечує можливість формування запасів у повному обсязі 
відповідно до потреб, або обмежує заплановане поповнення 
запасів, зумовлює їх відсутність та затримання постачання 

Попит на 
виготовлену 
продукцію 

Корегує обсяги виготовлення продукції та формування запасів 
відповідно до ринкового споживання. Значні коливання попиту 
дисфункціонально впливають на процеси виробництва та 
накопичення запасів 

Сезонність 
ресурсів 

Дозволяє накопичення запасів за низькими цінами в період 
сезону, проте нетривалий період зберігання деяких видів 
сезонних запасів зумовлює додаткові технологічні перетворення 
із ресурсами та створення буферних запасів 

Доступність 
ресурсів 

Відкритий доступ до ресурсів усуває бар’єри у створенні запасів, 
корегує обсяг (зменшує їх надлишкове накопичення). Закритість 
зумовлює формування запасів з альтернативних ресурсів (не 
завжди по якості та ціні відповідних) або накопичення запасів 
значними обсягами заморожуючи оборотні кошти 

Постачальники Узалежнюють підприємства своєчасністю поставок запасів, їх 
належною якістю, доступністю цін тощо 

Транспортне 
забезпечення 

Пришвидшує період доставки, дозволяє регулювати обсяги та 
частоту поповнень запасів. Наявність альтернативних видів 
транспорту дозволяє вибирати між часом та вартістю 
постачання, їх відсутність створює залежність від наявного 

Наявність складів 
та їх місткість 

Відсутність складів зумовлює пошук та оренду складських 
приміщень, підсилює залежність від постачальників, наявність 
дозволяє зберігати необхідний обсяг запасів 

Структура запасів 
та терміни їх 

зберігання 

Визначає період зберігання запасів, якщо термін придатності є 
тривалим, а склад згрупованим – це полегшує складування, 
зберігання запасів тощо. Нетривалі терміни зберігання 
зумовлюють псування запасів, вимагають спеціальних умов 
зберігання та ускладнюють процес планування 
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Продовж. табл.1.4 

Фактори Вплив факторів на процес управління запасами 
Фактори впливу на організацію складського господарства 

Особливості 
зберігання запасів 

Вимагають створення спеціалізованих складів у відповідності 
технологічним умовам зберігання 

Структура 
складського 
господарства 

Чинить вплив на процес складування продукції, створюючи 
перешкоди при складуванні (відсутність відповідних 
приміщень, нераціональність розташування тощо), або навпаки 
покращуючи процес складування 

Розташування 
складів 

Близькість складів до виробництва пришвидшує потрапляння 
запасів у виробничий процес, віддаленість складів та 
неграмотне розташування зумовлює складність потрапляння 
запасів у виробництво та незручності зберігання 

Кількість та площі 
складських 
приміщень 

Наявність відповідних складських приміщень потребам 
підприємства забезпечує побудову ефективної структури 
управління запасами, відсутність, – навпаки 

Система видачі 
запасів 

Ведеться контроль за видачею запасів, що попереджує 
несанкціоноване використання запасів, попереджує крадіжки та 
недостачі 

Централізація / 
децентралізація 

складів 

Відповідно до виду, масштабу та особливостей діяльності 
вибирають застосування централізації або децентралізації 
складів. Централізація передбачає створення центральних 
складів, на яких зосереджено усі види запасів, децентралізація – 
це наявність низки складів, на яких присутні відповідні запаси. 
Як правило, підприємства використовують і централізовані і 
децентралізовані склади, або децентралізацію складів та 
централізацію інформаційного забезпечення про запаси 

Завантаженість 
приміщень 

Раціональна наповненість складських приміщень розподіляє 
витрати утримання складських приміщень на загальний обсяг 
запасів та забезпечує ефективне складування запасів. 
Нераціональна завантаженість спричинює значні витрати на 
утримання запасів та складів 

Комунікації 
складського 

господарства, 
виробничих 

підрозділів та 
керівництва 

Забезпечують зв'язок із елементами системи управління 
запасами, що відображає потреби виробничих підрозділів, 
можливості складського господарства та швидке реагування 
керівництва 

Фактори впливу на мотивування працівників складського господарства 
Потреби 

працівників 
складського 
господарства 

Задоволення потреб працівників мотивує їх до виконання 
належним чином своїх обов’язків, протилежне, – навпаки 

Стан робочого 
місця 

Укомплектовані робочі місця створюють умови для діяльності 
працівників. Відсутність необхідних предметів і засобів 
діяльності зменшують продуктивність праці 
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Продовж. табл.1.4 

Фактори Вплив факторів на процес управління запасами 

Об’єм роботи 
протягом робочого 

дня 

Оптимальне навантаження на працівників стимулює їх 
виконувати роботу якісно, уважно, продуктивно тощо. 
Перевантаження зумовлює квапливе виконання, втому 
працівників та неефективність у подальшій діяльності; 
недовантаження працівників стимулює їх заповнювати вільний 
робочий час неробочою діяльністю 

Тривалість 
робочого дня 

Дотримання встановлених норм в Кодексі законів про працю ст. 
50 забезпечує неперевантаження працівників та якісне виконання 
своїх обов’язків 

Професійні якості 
Професійні якості працівників складського господарства 
вимагають низки характеристик (пильність, дисциплінованість, 
самоконтроль, уважність тощо) 

Відповідність 
професійних 
здібностей 

займаній посаді, 
робочому місцю 

Стимулює результативне виконання обов’язків, під час 
мотивування, дозволяє досягнення високих показників 
працездатності та ін., невідповідність, – навпаки 

Цінності 
працівників 
складського 
господарства 

Відображають важливість, виражаються в матеріальній (речовій) 
та нематеріальній формах. Переважання таких цінностей як 
чесність, репутація тощо зумовлює сумлінне виконання 
посадових обов’язків та використання моральних стимулів 
мотивування (грамоти, дипломи, подяки тощо) 

Трудова поведінка 
працівників 
складського 
господарства 

Присутність у трудовій поведінці працівників складського 
господарства колективних або одноосібних дій на досягнення. 
цілей формування запасів покращує процес мотивування. 
Відсутність у трудовій поведінці трудової культури вимагає 
посилення мотивування працівників складського господарства. 

Фактори впливу на контролювання запасів 

Система обліку 
запасів 

Існує дві системи – періодичного та постійного обліку запасів. 
Система постійного обліку надає інформацію стосовно запасів на 
будь-яку дату на основі розрахунків; система періодичного 
обліку запасів відображає обсяг запасів в кінці та на початку 
періоду на основі проведення інвентаризації залишків. Надає 
інформацію про наявність запасів необхідну для контролювання 
(фіксує усі надходження, видатки запасів, витрати на їх 
придбання тощо) 

Достовірність 
контрольованої 

інформації 

Забезпечує отримання достовірних, або недостовірних 
результатів контролювання 
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Продовж. табл.1.4 

Фактори Вплив факторів на процес управління запасами 

Форс-мажорні 
обставини 

(крадіжки, пожежі, 
повені тощо) 

Створюють додаткові перешкоди під час контролювання запасів 

Фактори впливу на регулювання запасів 

Достовірність 
отриманої 

інформації під час 
контролювання 

Достовірність забезпечує усунення недоліків та покращення 
управління запасами. Недостовірність інформації зумовлює 
застосування непотрібних методів регулювання системи 
управління запасами, що завдає шкоди підприємству 

Обсяг 
регулювання 

Незначні усунення не вимагають застосування низки способів і 
методів регулювання, значний діапазон регулювання вимагає 
прийняття управлінських рішень, застосування низки методів. 

Засоби та методи 
усунення недоліків 

Слугують інструментарієм при регулюванні запасів усуваючи 
недоліки 

Джерело: [122, с. 210-213]. 
 

 
Таким чином, вплив факторів на процес управління запасами зумовлений 

внутрішніми та зовнішніми складовими, тому можна зупинитися на таких 

основних функціях управління запасами, зокрема, планування запасів, 

організація складського господарства, мотивування працівників, контроль та 

регулювання запасів.  

 

1.3. Джерела формування оборотного капіталу 

 

На сьогодні, одним з найактуальніших питань щодо формування 

оборотного капіталу є пошук його джерел та особливості їх структури. Від 

джерел формування оборотного капіталу та їх обсягів прямо залежать розміри 

та структура запасів, що використовуються у господарській діяльності.  

У своїх працях В. Радіонова та А. Поддєрьогін розподіляють джерела 

формування капіталу на власні та прирівняні до них та кошти, що надходять 

внаслідок перерозподілу [123, с. 126; 126].  
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Заслуговує на увагу підхід В. Ковальова, Віт. Ковальова до визначення 

джерел, де «Власний капітал є частиною вартості активів підприємства, що 

отримує власник після задоволення вимог третіх осіб. Залучені кошти – 

кредити банку, кредиторська заборгованість, інші пасиви» [11, с. 246], а вчені 

В. Бєлоліпецький, Д. Моляков розглядають у якості джерел ще і бюджетні 

асигнування [7; 66]. 

За підходом В. Горфінкеля та В. Швандара виділено в особливу групу 

стійкі пасиви, а «Власні оборотні кошти – це кошти, що постійно знаходяться у 

розпорядженні підприємства, формуючись за рахунок власних ресурсів. В 

процесі руху власні оборотні кошти, можуть замінюватись коштами, частково 

власними або вільними. Ці кошти називаються прирівняними до власних або 

стійкими пасивами» [135, с. 217].  

У працях Л. Чечевіциної акцентовано увагу на залучених коштах, тобто 

тих коштах, які знаходяться у тимчасовому користуванні господарюючого 

суб’єкта і основну частину яких складають позикові кошти, а до залучених 

коштів відносять кредиторську заборгованість, спеціальні фонди, створені 

господарюючим суб’єктом[131, с. 117].  

На думку Н. Колчиної, А. Ковальової стійкі пасиви прирівнюються до 

власних джерел поповнення оборотних коштів, але виділяють із позикових 

коштів самостійне джерело – залучені кошти (кредиторська заборгованість), а 

також особливу групу – інші джерела формування оборотних коштів, до яких 

відносяться кошти підприємства, що тимчасово не використовуються за 

цільовим призначенням (фонди, резерви тощо) [125, с. 165].  

Найбільш поширеною класифікацією розподілу капіталу за джерелами 

формування є розподіл на власний та залучений, якої дотримуються вчені 

І. Бланк, І. Балабанов, та інші [4, с. 126; 9]. «Власний капітал – це сукупність 

засобів власника підприємства на правах власності, що беруть участь в процесі 

виробництва і приносять прибуток» [9]. Отже, власний оборотний капітал 

забезпечує власну майнову цілісність та визначає фінансову стійкість 

підприємства. 
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У складі власного капіталу важливе місце займає статутний капітал, 

оскільки характеризує початковий розмір власного капіталу, інвестованого у 

формування активів і є первинним фінансовим джерелом господарської 

діяльності [112]. 

Обсяги власного капіталу можуть змінюватися в залежності від 

інтенсивності надходження коштів від власників підприємств, зміни вартості 

активів.  

Власний капітал виконує такі функції: 

− господарську – майно є матеріальною основою діяльності в період 

створення і формування необоротних та оборотних активів; 

− гарантійну – через відповідальність перед кредиторами в межах 

належного майна; 

− забезпечення дохідності на частку власності. 

Додатковий капітал, сформований в результаті дооцінки активів, дарчий 

капітал у вигляді безоплатно отриманих активів, а також нерозподілений 

прибуток є прирощеним капіталом у процесі господарської та фінансової 

діяльності. Отже, додатковий капітал формується у результаті приросту майна 

господарського товариства від переоцінки, зокрема індексації основних засобів. 

Окрім того, додатковий капітал включає емісійний дохід та матеріальні 

цінності на виробничі цілі, кошти на поповнення оборотних активів.  

Поповнення оборотних коштів, у процесі господарської діяльності, 

відбувається за рахунок інвестованих підприємством коштів на оновлення 

виробничого циклу, збільшення обсягів виробництва, прибутку. Прибуток на 

підприємствах визначається як різниця прибутку від реалізації продукції і 

витратами на виробництво цієї продукції за мінусом відповідних податків та у 

«балансі прибуток показується як нерозподілений прибуток» [129, с. 34].  

Нерозподілений залишок прибутку, фактично, представляє собою 

реінвестування прибутку в активи підприємства та відображається в балансі як 

джерело власних коштів і залишається невикористаним до прийняття 

відповідного рішення про його розподіл. 
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Отже, величина прибутку, що спрямовується на поповнення оборотних 

коштів, залежить від можливостей збільшення прибутку в даному році. 

При розподілі прибутку суми можуть акумулюватися в спеціальному 

фонді підприємства – фонді нагромадження. Фонд нагромадження – це грошові 

кошти спрямовані на розвиток і розширення виробництва і використання цих 

коштів пов’язано як з розвитком основного виробництва, на цілі збільшення 

майна підприємства, так і з фінансовими вкладеннями. 

Ринкові умови господарювання визначають пріоритетні напрямки 

використання чистого прибутку, тобто прибутку, що залишається у використані 

підприємства, а розвиток конкуренції спонукає спрямовувати чистий прибуток 

на розширення виробництва, а частина прибутку спрямовується на приріст 

нормативу власних оборотних коштів.  

Ще одним джерелом капіталу є резервний капітал - сума резервів, 

створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за 

рахунок нерозподіленого прибутку підприємств. В Україні, в силу економічної 

ситуації, обсяги резервного капіталу підприємств України є надто низькими. 

Надзвичайно важливе завдання виконує резервний фонд підприємства 

призначений для покриття збитків поточного року, відшкодовування 

непередбачуваних витрат, а також на погашення облігацій товариства, викупу 

його акцій у випадку відсутності інших джерел. Одночасно він є і страховим 

фондом за своєю природою і його використання для інших цілей не 

передбачено. 

У сучасних економічних умовах України підприємство нерідко порушує 

принцип цільового призначення, і використовує у виробничому обігу інші 

власні кошти (резерв по відпустках, резерв назначених платежів тощо)і кошти 

цих фондів поступають у поточний оборот та використовуються на придбання 

виробничих запасів, покриття сезонних витрат. 

На сьогодні, варто звернути увагу на широке використання в практиці 

діяльності підприємств амортизаційного фонду для формування оборотних 

коштів, хоча його призначення полягає в оновленні основних засобів 
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підприємства, фінансування реальних довгострокових інвестицій – капітальних 

вкладень: «Амортизація є економічною категорією, що відображає економічні 

відносини тієї частини вартості основного капіталу, яка перенесена на продукт 

і повернулася до підприємця після реалізації товару у грошовій 

формі» [37,  с. 338]. 

Отже, якщо амортизаційний фонд, як акумульована сума коштів власника 

капіталу спрямована на поповнення оборотних коштів підприємства, то вона 

може бути прирівняна до власних джерел. Нецільове використання 

амортизаційного фонду призводить до зупинки процесу відновлення основного 

капіталу, але водночас, процес нагромадження амортизаційних нарахувань 

відстає від інфляційного росту цін на об’єкти основних засобів.  

 В умовах високих темпів інфляції, нестабільної економічної ситуації 

такий шлях (використання амортизаційних відрахувань) дозволяє розширити 

фінансові вкладення в оборотний капітал і одночасно вирішить завдання зі 

стабілізації обсягу власного капіталу, вкладеного в поточний оборот. Це 

певною мірою зменшує залежність підприємств від позикових коштів, а в 

кінцевому підсумку до підвищення платоспроможності підприємства і рівня 

його ліквідності [125, с. 166]. Отже, можна зазначити, що прибуток, отриманий 

від використання амортизаційного фонду як джерела власних оборотних 

коштів, в майбутньому може бути використаний на поповнення власних 

оборотних коштів, так і на інвестиції в основний капітал. 

Отже, власний капітал характеризується такими позитивними ознаками: 

простотою залучення, оскільки рішення про його збільшення приймають 

власники або уповноважені особи, та забезпеченням фінансової стійкості 

розвитку підприємства і його платоспроможності. Ми вважаємо, що для 

кожного випадку визначити залучення власного або позикового джерела можна 

лише на основі порівняння показників рентабельності, отриманої від вкладень 

даного джерела і його ціни. 

Однак при використанні власного капіталу існує ряд проблем, серед яких: 

обмежені можливості залучення, необхідність внесення змін у засновницькі 
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документи у випадку збільшення статутного капіталу, більш висока вартість 

порівняно з альтернативними позиковими джерелами капіталу (дивіденди по 

акціям, як правило, вище процента по облігаціях, оскільки ризик останніх 

нижчий). 

«Особливість власного капіталу полягає в тому, що він інвестується на 

довгостроковій основі і підлягає найбільшому ризику. Чим більша його частка 

в загальній сумі капіталу і менша частка позикових коштів, тим вище буфер, 

який захищає кредиторів від збитків, а відповідно, менше ризики втрати» [107, 

с. 308]. Використовуючи власний капітал підприємство має максимальну 

фінансову стійкість, однак, в період сприятливої ринкової кон’юнктури 

відмовляючись від залучення позикового капіталу фактично позбавляється 

додаткового джерела розвитку на перспективу. 

Мінімальна потреба підприємства в оборотних коштах покривається за 

рахунок власних і прирівняних до нього джерел, однак, об’єктивно незалежно 

від діяльності підприємства, може виникнути нестача власних оборотних 

коштів, що призведе до неспроможності забезпечити збереження власних 

оборотних коштів, до понадпланових збитків або незаконного вивільнення 

оборотних коштів. 

На раціональне використання оборотних коштів, як і виробничо-

фінансову діяльність підприємства в цілому на може мати негативний 

фінансова політика держави, зокрема до відволікання оборотних коштів 

підприємства на невиробничі витрати призводять особливості сплати в бюджет 

податку на додану вартість, а відволікання оборотних коштів веде до 

уповільнення їх обертання, що знижує ефективність діяльності, та призводить 

до залучення нових кредитних ресурсів. 

На стан оборотних коштів також впливають економічні умови, в яких 

функціонує підприємство. Зокрема сьогодні підвищилася роль кредиту як 

джерела оборотних коштів, що обумовлено зацікавленістю підприємств в 

позикових коштах як джерела поповнення вивільнених в прострочену 

дебіторську заборгованість оборотних коштів.  
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Однак, «залучення позикових коштів покриває часткову потребу 

підприємства, що обумовлено як об’єктивними причинами, пов'язаними з 

роботою підприємства, так і виниклими в умовах переходу до ринку 

порушеннями механізму обігу капіталу» [125, с. 166].  

«До виникнення у підприємств нестачі власних оборотних коштів у 

великих розмірах», як зазначає М. Ковальова, – «веде підвищення цін на 

придбані товарно-матеріальні цінності» [124, с. 214].  

Тому до фінансового забезпечення господарської діяльності підприємства 

залучаються позикові кошти, серед яких: банківські і комерційні кредити, 

інвестиційний податковий кредит, облігаційні позики, векселі тощо. 

Позиковий капітал, на відміну від власного: «по-перше, підлягає 

поверненню, причому умови повернення обговорюються на момент його 

залучення; по-друге, постійний в тому розумінні, що з позиції постачальників 

капіталу номінальна величина основної суми боргу не змінюється» [135, с. 267].  

В сучасних умовах активно використовується банківський 

короткостроковий кредит, однак за умови, якщо операція, яка кредитується, 

приносить дохід, значно вища за витрати на оплату банківського відсотку за 

його користування.  

В умовах дефіциту власних коштів, без залучення кредитних ресурсів, 

підприємство вимушено скорочувати або призупиняти виробництво, що може 

призвести до значних фінансових проблем. Однак, в умовах інфляції, 

підприємства використовують більш ефективно залучені кошти, ніж власні 

через більш жорсткий контроль за їх використанням, підвищуючи 

рентабельність власного капіталу шляхом забезпечення більш високий рівень 

віддачі на вкладений капітал. 

Ефективно використовувати кошти в умовах інфляції дозволяють також 

матеріальні запаси шляхом отримання прибутку за рахунок підвищення цін на 

раніше закуплені ресурси – «холдингового прибутку». При чому нарощування 

обсягів запасів відбувається якщо «холдинговий прибуток» перевищує витрати 
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на обслуговування матеріальних запасів та відсотки за користування позиковим 

капіталом.  

Позитивними сторонами позикового капіталу є: наявність значних 

можливостей залучення з різних джерел (особливо при високому кредитному 

рейтингу позичальника і наявність застави); можливість генерувати приріст 

власного капіталу за рахунок ефекту фінансового важеля; більш низьку вартість 

порівняно з емісією акцій (враховуючи ефект податкової економії). 

Недоліками позикового капіталу є: складність процедури залучення 

банківського кредиту; висока залежність ціни позикового капіталу від 

коливання кон’юнктури на кредитному ринку; формування небезпечних для 

підприємства фінансових ризиків. 

Практикою підтверджено, що виробнича діяльність суб’єктів 

господарювання неможлива без залучення короткострокового комерційного 

кредиту, однак в результаті порушення обов’язків у більшості випадків виникає 

кредиторська заборгованість. У зв’язку з цим, у підприємств виникає 

прострочена заборгованість постачальникам за отримані, але неоплачені 

товарно-матеріальні цінності і несвоєчасно відвантажену продукцію.  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, як одне з джерел 

формування оборотного капіталу, в сучасних умовах займає найбільшу його 

частку. Якщо на частку оборотного капіталу припадає 85% всіх джерел, то на 

заборгованість за отримані кредити і позики приблизно – 10% [44, с. 137].  

Підприємства частіше вдаються до товарного кредиту, який надається 

постачальникам продукції, зважаючи на проблеми, що виникають при звернені 

в банк за кредитом, і значні витрати на оформлення застави. Однак поставка 

товарів з відстрочкою платежу здійснюється постачальниками за цінами 

вищими, ніж на умовах передоплати. 

Оборотні кошти підприємства можуть поповнюватися за рахунок випуску 

в обіг цінних паперів або облігацій, що засвідчують відносини позики між 

власниками. Виплата доходу по безвідсоткових облігаціях проводиться один 

раз при погашені цінних паперів за викупною ціною.  
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Таким чином, лише відповідне рішення керівництва підприємства щодо 

джерел формування оборотних коштів в достатньому обсязі здатне попередити 

негативні наслідки для власників і кредиторів [56; 57; 141; 143; 145]. Рішення 

про вибір тих чи інших джерел залучення оборотних коштів приймається на 

основі порівняльного аналізу їх цін, а також оцінки використання залученого 

капіталу як фактору економічного зростання в Україні. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти дослідження управління 

запасами» досліджено особливості формування матеріальних запасів як 

складової оборотного капіталу, а також фактори впливу на їх рівень у контексті 

управління запасами й джерел формування оборотного капіталу. 

На основі вивчення підходів до дефініції категорії «оборотний капітал» 

визначено найбільш доцільним його трактування як коштів авансованих у 

оборотні виробничі фонди та фонди обігу на рік, або операційний цикл які 

забезпечують безперервний процес виробництва та реалізації продукції у 

вигляді матеріальних та нематеріальних активів. 

Дослідження підходів до визначення матеріальних запасів дозволило 

опиратися у нашому дослідженні на таке визначення їх як складових 

оборотного капіталу, які знаходяться на різних стадіях виробництва і продукція 

виробничо-технічного призначення, предмети споживання й інші товарно-

матеріальні цінності, що очікують вступу в процес виробництва, споживання, 

транспортування (відвантаження) або продажу (кінцевого споживання). 

До основних оборотних активів підприємств і організацій на рівні з 

грошовими засобами належать матеріально-виробничі запаси, які є найменш 

ліквідними серед них, оскільки для перетворення  запасів у грошові кошти 

потрібен значний час, тому найчастіше значні фінансові ресурси виявляються 

замороженими в запасах. Величина матеріально – виробничих запасів має 

прямий вплив на результати бухгалтерського балансу. Важливим показником 
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ступеня ефективності управління запасами є показник частки матеріальних 

запасів у структурі оборотного капіталу компаній. 

На сьогодні значно актуалізується необхідність вивчення стану 

особливих державних запасів матеріальних цінностей, яким є  державний 

резерв: мобілізаційний резерв, запаси сировинних, матеріально-технічних і 

продовольчих ресурсів для забезпечення стратегічних потреб держави, запаси 

матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та для виконання інших заходів, 

передбачених законодавством) 

Згідно з макроекономічним підходом у системі національних рахунків, 

матеріальні запаси як нефінансові активи у вигляді зміни запасів матеріальних 

оборотних коштів, враховуються у рахунку операцій з капіталом, і охоплюють: 

запаси товарів, які зберігаються виробниками на правах власності до їх 

передачі на подальше оброблення, продажу, поставки іншим виробникам або 

інакшого використання; запаси товарів, придбані на правах власності та 

призначені для проміжного споживання або для перепродажу без подальшого 

оброблення. 

Визначено, що оскільки  «холдинговий прибуток», який власники 

фінансових та нефінансових активів і пасивів можуть одержати у результаті 

зміни цін цих активів і пасивів протягом поточного періоду,  забезпечується 

винятково в результаті володіння відповідними активами протягом певного 

періоду без будь-яких перетворень, йому надається перевага в СНР перед 

терміном «приріст капіталу». 

Згідно з  мікроекономічним підходом – матеріально-виробничі запаси на 

рівні з грошовими засобами належать до основних оборотних активів 

підприємств і організацій та є найменш ліквідними, оскільки для їх 

трансформації у грошові кошти потрібен значний час. Поряд з цим, важливим 

показником ступеня ефективності управління запасами є показник частки 

матеріальних запасів у структурі оборотного капіталу, оскільки значні 

фінансові ресурси виявляються замороженими в запасах. 
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Спираючись на аналіз сучасних досліджень у сфері матеріальних запасів 

визначено, що склад і структура запасів залежать від особливостей галузі, 

витрат, виду продукції, особливостей матеріально-технічного постачання. При 

цьому виокремлюють такі основні його елементи, як: виробничі запаси, 

незавершене виробництво, напівфабрикати власного виробництва, готову 

продукцію,  відвантажені товари,  витрати майбутніх періодів. 

На основі аналізу підходів до управління запасами обґрунтовано, що 

ефективне управління ними дозволяє оптимально використовувати та не 

заморожувати фінансові ресурси на основі врахування багатофункціональності 

середовища діяльності спричиненої низкою факторів, визначення та групування 

яких забезпечує уникнення негативних наслідків та допомагає отримати 

позитивний результат управління запасами, як складовою оборотних активів. 

Це актуалізує визначення комплексної сукупності факторів впливу на 

управління запасами. 

Визначено, що перелік факторів впливу на процес управління запасами 

потребує доповнення на основі врахування домінуючих факторів, що дозволить 

більш точно визначати оптимальний рівень запасів на підприємстві, знижувати 

витрати управління ними, забезпечувати раціональніший розподіл, економію 

фінансових ресурсів та відкрити нові можливості для забезпечення зростання 

обсягів та якості оборотного капіталу макрорівня. 

На основі аналізу праць виокремлено фактори впливу на управління 

запасами залежно від конкретних функцій менеджменту у процесі реалізації 

загальних, а саме: планування запасів, організація складського господарства, 

мотивування працівників складського господарства, контроль та регулювання 

запасів. 

Дослідження особливостей управління витратами дозволило 

обґрунтувати, що незважаючи на  те, що запаси матеріальних ресурсів самі по 

собі є джерелом певних витрат (будь-які операції, що здійснюються з запасами 

пов’язані з відповідними витратами трудових, інформаційних, матеріальних та 
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інших ресурсів), їх створення дозволяє знизити ймовірність виникнення 

дефіциту, й, відповідно, зменшити економічний збиток від нього. 

В рамках вивчення ролі матеріальних запасів акцентовано увагу на тому, 

що вони як необхідна матеріальна основа виробничої та комерційної діяльності 

підприємств та організацій, серйозно впливають на собівартість продукції та 

послуг і, як наслідок – на конкурентоспроможність. 

Розглядаючи функції запасів узагальнено, що формування матеріальних 

запасів дозволяє: забезпечити безперебійне обслуговування споживачів 

(шляхом перестрахування від можливих збоїв у поставках та  компенсувати 

коливання попиту); підвищити ефективність виробництва (шляхом зниження 

або усунення простоїв технологічного устаткування, повнішого використання 

часу роботи обладнання, зменшення витрат, пов'язаних зі створенням 

додаткових виробничих потужностей, і т.п.); знизити витрати, пов'язані із 

закупівлею матеріальних цінностей (через оптові закупівлі) та їх 

транспортуванням (чим більша партія, тим менше поїздок робить транспортний 

засіб); отримати економічну вигоду за рахунок формування запасів в умовах 

інфляції, дефіциту,  ажіотажного попиту тощо. 

Джерелами формування запасів є: власний капітал, який  

характеризується простотою залучення, оскільки рішення про його збільшення 

приймають власники або уповноважені особи та забезпечення фінансової 

стійкості розвитку підприємства і його платоспроможності, однак серед 

недоліків його використання – обмежені можливості залучення, необхідність 

внесення змін в засновницькі документи у випадку збільшення статутного 

капіталу, вища вартість порівняно з альтернативними позиковими джерелами 

капіталу (дивіденди по акціям, як правило, вище процента по облігаціях, 

оскільки ризик останніх нижчий);  позиковий капітал, недоліки якого – 

складність процедури залучення банківського кредиту, висока залежність ціни 

позикового капіталу від коливання кон’юнктури на кредитному ринку, 

формування небезпечних для підприємства фінансових ризиків. 
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Досвід управління запасами економічно розвинених країн дозволяє 

стверджувати, що підвищення  ефективності процесу управління запасами було 

досягнуто за рахунок активного впровадження в бізнес-практику нових 

підходів, моделей і технологій управління, серед яких впровадження 

логістичного підходу до процесу управління запасами зайняло провідні позиції. 

Логістичний підхід передбачає цілісний розгляд процесів, пов'язаних з 

організацією, координацією і управлінням руху матеріальних ресурсів  від 

джерел його виникнення до кінцевих споживачів. 

Результати досліджень, подані у розділі 1, відображені у працях 

автора [79; 83]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ У СТРУКТУРІ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

2.1. Вплив запасів на формування дисбалансів нагромадження 

капіталу 

 

Результати розвитку економічних систем є інтегральним показником 

діяльності і поведінки на ринку основних суб’єктів ринкової економіки: 

держави, підприємств, домашніх господарств, які виконують функції визначені 

їх завданнями та ресурсами. У сучасних глобальних умовах особливої 

актуальності набуває питання доступу до такого ресурсу як капітал, і саме 

галузі реального сектора економіки відчувають найбільш гостру проблему 

нестачі оборотного капіталу, через обмежені можливості його залучення не 

лише на внутрішньому, але й на зовнішньому ринку. 

Безумовним є вплив на нагромадження капіталу у 2007–2010 рр., 

дефлятора зміни запасів матеріальних-оборотних коштів (138,9%) який був ще 

вищим за дефлятор ВВП країни (122,7%) і перевищив дефлятор валового 

нагромадження капіталу ВНОК (128,0%), що дозволяло збільшувати запаси 

заради отримання холдингового прибутку й опосередковано зменшувало 

капіталовкладення та формувало дефіцит оборотного капіталу через 

відкладення в часі отримання прибутку і нарахування амортизаційних 

відрахувань, які є джерелом нагромадження (табл. 2.1). Найбільший вплив 

матеріальних запасів спостерігався у 1991–1995 рр.  

Доцільним є розмежування причин зростання валового нагромадження 

капіталу (ВНОК) даного періоду в умовах неоднакового впливу на даний 

процес холдингового прибутку по запасах матеріальних оборотних коштів і 

основних фондах. 

Зростання показника абсолютної величини валового нагромадження 

капіталу в значній мірі зумовлене інфляційними процесами. 
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Таблиця 2.1 

Індекси-дефлятори запасів у структурі компонентів ВВП  
(% до попереднього року) 

Роки ВВП 
Випуск у 
ринкових 

цінах 

Кінцеві 
споживчі 
витрати 

Валове 
нагромад-

ження 
капіталу 

Валове 
нагромад-
ження ОК 

Зміна запасів 
матеріальних 

оборотних 
коштів 

1991 196,2 194,6 184,5 213,5 193,6 375,0 
1992 1866,0 1899,1 1591,5 2667,7 2678,4 2715,4 
1993 3435,4 3605,4 3652,4 4117,2 3795,3 4975,2 
1994 1053,5 976,5 952,5 1084,7 1334,0 787,8 
1995 515,5 523,3 529,3 638,2 647,3 591,6 
2001 109,9 109,4 111,8 112,6 113,3 106,9 
2002 105,1 103,3 103,8 103,9 104,1 100,8 
2003 108,0 107,0 107,6 103,9 103,9 104,3 
2004 115,1 116,8 111,0 117,7 117,3 111,1 
2005 124,5 119,2 119,0 119,9 120,0 118,2 
2006 114,8 110,8 111,9 113,9 113,9 109,5 
2007 122,7 119,6 115,7 119,9 119,5 138,9 
2008 128,6 132,4 123,4 128,0 127,6 135,7 
2009 113,0 116,4 115,9 138,0 135,3 108,4 
2010 113,8 115,4 111,1 112,7 112,6 123,8 
2011 114,3 114,1 109,6 115,1 115,1 114,4 
2012 108,0 105,8 103,9 110,6 110,7 93,3 
2013 104,3 101,4 103,4 101,7 101,2 93,6 
Джерело: сформовано автором за [72-75]. 

 

Інфляційні процеси 1991–1995 рр. спричинили підміну приросту 

основних засобів, які є основним джерелом нагромадження, приростом 

матеріальних оборотних коштів на основі цінових факторів. Набагато слабшим, 

але аналогічним за характером, був вплив запасів на нагромадження капіталу у 

2007–2011 рр. (див. табл. 2.1). 

Гіперінфляція 90-х років спричинила те, що індекс-дефлятор ВВП 1992 р. 

проти попереднього року складав 1866%, а 1993-го – 3435%, що майже вдвічі 

більше, але найнегативішним явищем цього періоду стало випередження 

інвестиційним дефлятором більш аніж у два рази дефлятора ВВП. Ці явища 

стали причиною катастрофічного зниження потенціалу національних 

заощаджень як джерела нагромадження капіталу й унеможливили достатній 

рівень їх реальної капіталізації та знизила обсяги обігових коштів. 

У період найглибшого кризового падіння 1990–1994 рр. зміна запасів 

матеріальних оборотних коштів у порівняльних цінах зросла від 2,4% ВВП 
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(4 млрд. крб.) до 15,5% ВВП (17707 млрд. крб.), тобто їх розмір станом на 

1 січня 1995 року складав 83,4% ВНОК (21237 млрд. крб.), що свідчило про 

пріоритет отримання «холдингового прибутку» над пріоритетом 

нагромадження основного капіталу та породжувало ще більший дефіцит 

обігових коштів.  

«Холдинговий прибуток», отриманий від зростання цін на матеріально – 

оборотні кошти, був найвищим протягом 1990–1994 рр., і відмінності у діючій 

на той час методології обчислення нагромадження на чистій основі, тобто на 

базі приросту основних фондів і матеріальних засобів (запасів), коли з 

введенням нових фондів віднімалися амортизація і вибуття застарілих фондів, 

дав ґрунт для викривлення реальної вартості основного капіталу на початку 90-

х років, дозволивши у майбутньому занизити вартість об’єктів привабливих для 

приватизації за тіньовими схемами.  

Холдинговий прибуток нараховується як на запаси матеріальних 

оборотних коштів, які прямо впливають на абсолютний розмір валового 

національного нагромадження (ВНН) і опосередковано на розмір ВНОК через 

доход і заощадження, так і на основні засоби (ОФ), які уже в прямій залежності 

з ВНОК. Для таких операцій СНР розроблений рахунок переоцінки, який 

здійснює облік позитивного або негативного холдингового прибутку, і 

показується номінальний холдинговий прибуток. Номінальний холдинговий 

прибуток по існуючих основних фондах може бути зумовлений або загальною 

інфляцією, або змінами за часом відносної ціни цих фондів. Номінальний 

холдинговий прибуток у певній кількості активу визначається як вартість 

вигод, накопичених власником активу в результаті зміни його ціни, або у більш 

широкому розумінні слова – його грошовою оцінкою з плином часу. 

Позитивна зміна в результаті зростання вартості активу або зниження 

вартості зобов’язань призводить до збільшення чистої вартості. І навпаки, 

від’ємний холдинговий прибуток, зумовлений зниженням вартості активу або 

підвищенням вартості зобов’язань, призводить до зменшення чистої вартості 

одиниці. Даними залежностями також скористалися у процесі непрозорої 
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приватизації, в Україні занизивши вартість ОК, який приватизувався і 

завищуючи при цьому вартість ОК, який не привабливий для приватизації або 

роздержавлення не здійснюючи адекватного перерахунку введених, 

ліквідованих і оновлених основних фондів. 

Панування гіперінфляції даного періоду відбилося на абсолютному 

розмірі нагромадження ОК через вплив на зміну запасів матеріально-оборотних 

коштів, за період 1990–1994 рр. їх обсяг зріс від 3,4% ВВП до 11,6% ВВП і у 

1999 р. складав 33% валового нагромадження капіталу та 50% від валового 

нагромадження ОК (табл. 2.2), тому зростання абсолютного розміру валового 

нагромадження підмінялося зростанням розмірів запасів матеріальних 

оборотних коштів, що дозволяло власникам отримувати надприбутки.  

Таблиця 2.2 

Індикатори економічного розвитку України за 1994–2013 рр., % до ВВП 

 
Кінцеві 

споживчі 
витрати 

Валові 
заощад-
ження 

Валове 
нагромад-

ження 

Валове 
нагромад-

ження 
основного 
капіталу 

Зміна запасів 
матеріальних 

оборотних 
коштів 

Сальдо 
поточного 
рахунку 

платіжного 
балансу 

Чисте 
кредит.  

(+) /  
чисте 

запозич.  
(-) 

1990 73,6 36,0 27,4 23,0 3,4 1,0 – 
1994 67,9 23,4 35,3 23,5 11,6 0,2 -3,1 
1995 76,4 16,5 26,7 23,3 3,3 0,1 – 
1996 79,9 20,0 22,7 20,7 1,8 0,2 -2,7 
1997 81,6 18,8 21,5 19,8 1,5 0,2 -2,7 
1998 81,5 19,1 20,8 19,6 1,1 -3,1 – 
1999 77,0 22,5 17,5 19,3 -1,9 3,2 – 
2000 75,2 24,6 19,8 19,7 0,0 3,9 4,9 
2001 76,6 25,6 21,8 19,7 2,1 3,7 3,8 
2002 75,4 27,7 20,2 19,2 1,0 7,5 7,6 
2003 75,4 27,8 22,0 20,6 1,4 5,8 5,8 
2004 71,3 31,7 21,2 22,6 -1,4 10,5 10,5 
2005 76,5 25,7 22,6 22,0 0,6 3,1 3,0 
2010 84,4 17,6 18,4 18,1 0,3 -2,2 -0,1 
2011 85,5 15,5 20,5 18,4 2,1 -6,3 -4,5 
2012 88,3 13,6 19,6 19,4 0,2 -8,4 -6,0 
2013 91,8 10,0 16,4 17,3 -0,9 -8,6 -6,4 

Джерело: сформовано автором за [72-75].  
 

Лише у 1995 р. обсяг запасів оборотних матеріальних коштів проти 

попереднього року скоротився майже у 4 рази проти попереднього року, 

внаслідок цього питома вага цього елементу ВВП скоротилась до 3,3%. 
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Найбільше зростання обсягів запасів спостерігалося у 2011 р. (2,1%ВВП), що 

підтверджує тезу про отримання холдингового прибутку в умовах зростання цін. 

Економіка країни (1993–1998 рр.) та 2009–2013 рр. набула боргового 

характеру і саме реальний сектор, за рахунок наявного потенціалу ОК 

(створеного у попередні роки) окремих галузей, переважно первинної обробки, 

забезпечив зберігання основ економічної діяльності, попередивши глибший і 

затяжніший кризовий період, що ще раз доводить необхідність нагромадження 

основного капіталу і ефективного управління запасами як складовою 

оборотного капіталу.  

Однією з особливо вразливих сторін, яка стримувала зростання 

нагромадження української економіки 1993–1998 рр. була хронічна 

незбалансованість платіжного балансу.  

Від’ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу у зазначений 

період сягало 2,5-3,3% ВВП (див. табл. 2.2) і тільки у 1999–2001 рр. 

позитивне сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу склало 3,2 

– 3,7% ВВП, у 2002–2004 рр. – 7,5-10,5%, а нестабільність економічної 

ситуації 2005 року зумовила падіння сальдо до 3,1% ВВП і наростання 

негативного сальдо 2011–2013 рр. до 8,6% ВВП. 

Інфляційна складова початку дев’яностих років заклала негативне 

підґрунтя для механізму нагромадження ОК і дала можливість занизити 

дійсну вартість діючого на той час в Україні основного капіталу, який в 

подальшому переходив у приватну власність. Приватні власники в процесі 

такої приватизації мали змогу занижувати амортизаційні відрахування та 

ігнорувати ренноваційні вкладення, що призвело до неадекватної оцінки 

розміру нагромадження у перспективі та критичної зношеності ОК. 

Перерахунок запасів та компонентів ВВП у постійні ціни 2010 р. 

(табл. 2.3.) доводить вплив інфляції на абсолютний розмір показника 

нагромадження капіталу і доводить необхідність глибшого дослідження 

стану матеріально-технічних запасів у структурі оборотного капіталу та за 

видами економічної діяльності. 
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Таблиця 2.3 

Індекси-дефлятори запасів у структурі компонентів ВВП  
(у постійних цінах 2010 року; %) 

Роки 
Валовий 

внутрішній 
продукт 

Випуск у 
ринкових 

цінах 

Кінцеві 
споживчі 
витрати 

Валове 
нагромад-

ження 
капіталу 

Валове 
нагромад-
ження ОК 

Зміна запасів 
матеріальних 

оборотних 
коштів 

2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2011 114,2 114,2 109,6 115,0 115,0 114,4 
2012 123,3 120,9 113,9 127,2 127,2 106,8 
2013 128,6 122,6 117,8 129,3 129,0 100,0 
Джерело: сформовано автором за [73-75]. 
 

Обсяг оборотного капіталу повинен бути достатнім для виробництва 

продукції враховуючи при цьому раціональні пропорцій його структури, тобто 

власного та позичкового капіталу, що дозволить національному виробництву 

успішно функціонувати в сучасних умовах, й, відповідно, залежить від 

величини наявних запасів.  

У структурі активів усіх суб’єктів господарювання України оборотні 

активи становлять більше 50% й протягом 2005–2013 рр. мають тенденцію до 

зростання. Їх вартість зросла з 700,72 млрд. грн. у 2005 р. до 3024,27 млрд. грн. 

у 2013 р. (табл. 2.4), тобто у чотири рази, за умов практично стабільних 

структурних характеристик щодо ВВП і активів загалом. 

Таблиця 2.4 
Запаси товарно-матеріальних цінностей у структурі оборотного капіталу 

 суб’єктів господарювання України* 
Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ВВП, млрд. грн. 441,45 544,15 720,73 948,06 913,35 1082,57 1302,08 1411,24 1522,65 
Активи млрд. грн – – – 3245,43 3676,15 4096,98 4676,10 5419,69 5757,05 
Оборотні активи,  
% до ВВП 158,7 165,4 170,2 175,7 207,4 206,0 198,5 207,0 201,6 
Оборотні активи, % 
до активів  – – – 51,3 51,5 54,4 55,3 53,9 52,9 

млрд. грн. 
Оборотні активи,  
у т.ч.: 

700,72 899,82 1226,96 1665,32 1893,93 2229,89 2584,16 2921,14 3024,27 

Оборотні активи в 
запасах товарно-
матеріальних 
цінностей 164,32 204,93 275,79 351,44 377,16 497,20 628,28 688,60 696,81 
Дебіторська 
заборгованість 421,82 534,04 726,51 1023,04 1217,90 1374,81 1499,97 1701,40 1778,10 
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Продовж. табл. 2.4 
Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Поточні фінансові 
інвестиції 34,10  50,41  78,95  110,20 139,25 168,69 211,41 259,39 256,43 
Грошові кошти  53,65 68,28 101,22 126,35 103,22 126,04 158,27 188,67 207,80 
Інші оборотні 
активи  26,82 42,18 44,47 54,30 56,40 63,16 86,23 83,08 85,12 

% 
Оборотні активи,  
у т.ч.: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Оборотні активи в 
запасах товарно-
матеріальних 
цінностей  23,4 22,8 22,5 21,1 19,9 22,3 24,3 23,6 23,0 
Дебіторська 
заборгованість  60,2 59,3 59,2 61,4 64,3 61,7 58,0 58,2 58,8 
Поточні фінансові 
інвестиції  4,9 5,6 6,4 6,6 7,4 7,6 8,2 8,9 8,5 
Грошові кошти  7,66 7,59 8,2 7,6 5,4 5,7 6,1 6,5 6,9 
Інші оборотні 
активи  3,8 4,7 3,6 3,3 3,0 2,8 3,3 2,8 2,8 

 % до активів 
Оборотні активи в 
запасах товарно-
матеріальних 
цінностей, у т.ч.: 

– 
 

– 
 

– 
 

10,83 
 

10,26 
 

12,14 
 

13,44 
 

12,71 
 

12,20 
 

Виробничі запаси – – – 3,74 3,36 5,65 5,61 5,05 – 
Поточні біологічні 
активи – – – 0,20 0,21 0,24 0,26 0,28 – 
Незавершене 
виробництво – – – 1,42 1,26 1,23 1,26 1,24 – 
Готова продукція – – – 2,41 2,22 2,21 2,77 2,57 – 
Товари – – – 3,06 3,22 2,81 3,55 3,57 – 
Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 
 

 

Запаси товарно-матеріальних цінностей у структурі оборотних активів 

займають другу позицію, після дебіторської заборгованості і складають 23% 

(рис. 2.1) при цьому зросла їх частка у активах в цілому, що свідчить про 

неефективне управління запасами і отримання інфляційного прибутку. 

Характеризуючи запаси товарно-матеріальних цінностей, слід 

враховувати, що вони можуть створюватися з різними цілями [9], серед яких 

забезпечення поточної виробничої діяльності (поточні запаси сировини і 

матеріалів); поточної збутової діяльності (поточні запаси готової продукції); 

накопичення сезонних запасів, що забезпечують виробничий процес в 

майбутньому періоді(сезонні запаси сировини і готової продукції). 
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Рис. 2.1. Частка запасів у структурі оборотних активів суб’єктів 

господарювання України у 2013 р. 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [31]. 

 

Важливою складовою у структурі запасів є виробничі запаси, які 

становили близько 40% (273,72 млрд. грн.) у запасах товарно-матеріальних 

цінностей суб’єктів господарювання України у 2012 р. (табл. 2.5) та 9,3% – 

у структурі оборотних активів в цілому.  

Таблиця 2.5 

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей  

суб’єктів господарювання України* 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ВВП, млрд. грн. 441,45 544,15 720,73 948,1 913,4 1082,6 1302,1 1411,2 
Оборотні активи у 
запасах, % до ВВП 37,2 37,6 38,3 37,1 41,3 45,9 48,3 48,8 

млрд. грн. 
Оборотні активи в 
запасах товарно-мате-
ріальних цінностей,  
у т.ч.: 

164,32 
 

204,93 
 

275,79 
 

351,44 
 

377,16 
 

497,20 
 

628,28 
 

688,60 
 

виробничі запаси 65,2 77,82 102,71 121,35 123,36 231,44 262,21 273,72 
поточні біологічні 
активи 3,68 4,04 4,87 6,34 7,56 9,67 11,95 15,05 
незавершене 
виробництво 20,81 26,36 34,66 46,18 46,27 50,47 58,74 67,31 
готова продукція 31,02 41 55,33 78,29 81,75 90,53 129,54 139,17 
товари 43,61 55,71 78,22 99,28 118,22 115,09 165,84 193,34 
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Продовж. табл. 2.5 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Оборотні активи в 
запасах товарно-мате-
ріальних цінностей,  
 у т.ч.: 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

виробничі запаси 39,68 37,97 37,24 34,53 32,71 46,55 41,73 39,75 
% 

поточні біологічні 
активи 2,24 1,97 1,77 1,80 2,00 1,94 1,90 2,19 
незавершене 
виробництво 12,66 12,86 12,57 13,14 12,27 10,15 9,35 9,78 
готова продукція 18,88 20,01 20,06 22,28 21,68 18,21 20,62 20,21 
товари 26,54 27,18 28,36 28,25 31,34 23,15 26,40 28,08 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 
 

Частка незавершеного виробництва в 2012 р. у запасах товарно-

матеріальних цінностей становила близько 10%, що майже на 3% менше 

порівняно з 2005 р., незважаючи на його збільшення втричі у вартісному виразі 

(з 20,81 до 67,31 млрд. грн.).  

Поряд з цим, у 2012 р. спостерігалася висока частка готової продукції на 

складах виробників – біля 20% запасів (139,17 млрд. грн.), яка вже може 

надходити на споживчий ринок і ринок виробничих ресурсів та 28,0% товарів у 

вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються 

підприємством з метою подальшого продажу. Фактично готова продукція і 

продукція для подальшої перепродажі складає до 48,0% у запасах товарно-

матеріальних цінностей  

Аналіз динаміки дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання 

України протягом 2005–2013 рр. свідчить про її значну частку та тенденцію до 

зростання. У 2013 р. її сума досягала 1778,1 млрд. грн. (табл. 2.6), що становить 

116,8% ВВП, порівняно з 95,6% у 2005 році. У широкому розумінні – це 

заборгованість підприємству: покупців, замовників та інших дебіторів [26, с. 16]. 

Зростання обсягів запасів готової продукції на складах є також причиною 

неспроможності оплати відвантажених товарів, тому ризики зростання 

дебіторської заборгованості мають суттєвий вплив на стан запасів.  
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Таблиця 2.6 

Дебіторська заборгованість суб’єктів господарювання України* 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ВВП, млрд. грн. 441,5 544,2 720,7 948,1 913,4 1082,6 1302,1 1411,2 1522,7 
Дебіторська 
заборгованість,  
% до ВВП 95,6 98,1 100,8 107,9 133,3 127,0 115,2 120,6 116,8 

млрд. грн. 
Дебіторська 
заборгованість, 
 у т. ч.: 

421,83 534,04 726,50 1023,23 1217,90 1374,81 1499,97 1701,40 1778,10 

за товари роботи 
послуги: чиста 
реалізаційна 
вартість 242,16 287,45 349,94 517,08 581,95 635,88 704,05 781,23 831,60 
за розрахунками з 
бюджетом 20,92 29,72 42,41 62,84 79,90 80,61 87,53 96,44 103,60 
інша поточна 
заборгованість 158,75 216,87 334,15 443,31 556,05 658,32 708,39 823,73 842,90 

% 
Дебіторська 
заборгованість,  
у т. ч.: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

за товари роботи 
послуги: чиста 
реалізаційна 
вартість 57,4 53,8 48,2 50,5 47,8 46,3 46,9 45,9 46,8 
за розрахунками з 
бюджетом 5,0 5,6 5,8 6,1 6,6 5,9 5,8 5,7 5,8 
інша поточна 
заборгованість 37,6 40,6 46,0 43,3 45,7 47,9 47,2 48,4 47,4 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 

 

 Домінування у структурі оборотних активів суб'єктів господарювання 

України дебіторської заборгованості свідчить про нераціональне використання 

ними оборотного капіталу, що відображається на результатах їх господарської 

діяльності. Для порівняння слід зазначити, що обсяг дебіторської у корпораціях 

західних країн становить близько 20% усіх активів [42; 114]. 

Постійне зростання дебіторської заборгованості, створює умови для 

підприємств-кредиторів, за яких вони зазнають прямих збитків від знецінення 

боргів внаслідок інфляції й частину цих боргів відносять собі на збитки, поряд з 

тим, що підприємства-боржники за рахунок неплатежів отримують інфляційні 
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прибутки. В цілому по економіці України за період 2005–2013 рр. дебіторська 

заборгованість зросла на 1356,27 млрд. грн., в тому числі: за товари, роботи та 

послуги – 589,44 млрд. грн., за розрахунками з бюджетом – 82,68 млрд. грн. та 

інші поточні заборгованості – 684,15 млрд. грн., що свідчить про існування 

проблем з несвоєчасними платежами, поширення практики повернення боргів в 

неповному обсязі та виникнення резерву сумнівних боргів.  

За цих умов, підприємства вимушені здійснювати реалізацію продукції з 

відстрочкою платежів, що негативно впливає на їх фінансову стійкість та 

гальмує процеси розвитку господарської діяльності, знижуючи можливості 

збільшення власного капіталу та зростання запасів товарно-матеріальних 

цінностей. У зв'язку з цим актуалізується застосування відповідних 

інструментів фінансової політики, що дозволили б розширити ринки збуту 

продукції вітчизняних суб'єктів господарювання й збільшити прибутки. 

З метою визначення рівня ефективності управління ресурсами розрахуємо 

показник оборотності товарно-матеріальних запасів за прибутком як основним 

джерелом формування оборотного капіталу, який свідчить про зниження 

рентабельності запасів у 2013 р., причиною чого є зниження прибутку та 

зростання обсягу запасів на відміну від 2012 р. 

 Оборотність запасів за собівартістю реалізованої продукції (табл. 2.7) 

також показує зниження кількості обертання, що зумовлене комплексом 

причин, серед яких і зменшення обсягів продажі та прибутку. 

Таблиця 2.7 
Оборотність товарно-матеріальних запасів 

(млрд. грн.) 
Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Прибуток від реалізації (Пр) 9,0 -45,0 58,3 126,7 75,7 11,3 
Середньорічна вартість товарно-
матеріальних запасів (Свмз) 308,8 358,1 431,2 560,4 654,7 658,4 
Обертання товарно-матеріальних 
запасів за прибутком (Омз),  
Омз= Пр/Свмз 0,029 -0,126 0,135 0,226 0,116 0,017 
Собівартість реалізованої продукції (Ср) 2917,5 2680,3 3279,5 3834,9 4247,4 3888,2 
Обертання товарно-матеріальних 
запасів за собівартістю(Ос), разів 
Ос= Ср/Свмз 9,4 7,5 7,6 6,8 6,5 5,9 

Джерело: розраховано автором за даними [26-31]. 
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Традиційно оборотність запасів розраховується за виручкою (доходом) 

від реалізації товарної продукції (табл. 2.8) 

Таблиця 2.8 

Оборотність товарно-матеріальних запасів 
(млрд. грн.) 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Виручка (дохід) від 
реалізації товарної продукції 3014,7 2745,8 3366,2 3991,2 4459,8 4050,2 
Середньорічна вартість 
товарно-матеріальних запасів 308,8 358,1 431,2 560,4 654,7 658,4 

Оборотність запасів, разів 9,8 7,7 7,8 7,1 6,8 6,2 
Джерело: розраховано автором за даними [26-31]. 

 

Порівняння результатів поданих розрахунків оборотності запасів 

свідчить, що використання запропонованого підходу до її визначення за 

прибутком дає більш точний результат, ніж традиційний за виручкою 

(доходом) від реалізації товарної продукції. 

В умовах високої частки дебіторської заборгованості в складі оборотного 

капіталу та коливання рівня запасів товарно-матеріальних цінностей особливої 

уваги України потребує питання нагромадження оборотного капіталу.  

Показовою є структура нагромадження оборотного капіталу (табл. А.1). 

Прискорення темпів економічного зростання у 2010–2013 рр. призвело до 

збільшення оборотної капіталомісткості ВВП практично за всіма елементами як 

у валовому вигляді, так і у чистому – за вирахуванням дебіторської 

заборгованості, а рівень оборотної капіталомісткості ВВП запасів товарно-

матеріальних цінностей значно знизився, що обумовлено зростанням 

дебіторської заборгованості.  

Результати аналізу свідчать, що нагромадилися значні обсяги 

кредиторської заборгованості. Вони не покривають суму рахунків до сплати і 

працюють як досить значний самостійний фінансовий ресурс, що є повністю 

безплатним порівняно з вкладеннями у власний оборотний капітал, 

банківськими кредитами та іншими інвестиційними зобов'язаннями, тобто має 

незаперечні переваги порівняно з ним. У 2013 р. за рахунок чистої 
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кредиторської заборгованості було покрито 26,2% чистого приросту оборотних 

активів і ця частка зросла порівняно з попереднім роком на 22,9%, а у 2013 р. 

становила 13,1%, тоді як питома вага приросту банківських кредитів зросла до 

25,5%. Такі зміни свідчать, що, на жаль, трансформації інституційного 

середовища України сприяють збільшенню платіжного обороту. Крім того, 

платіжні відносини використовуються для штучного банкрутства, зміни 

власника та фактично блокування діяльності суб’єктів господарювання. 

Незважаючи на певне налагодження розрахунків взаємних платежів між 

суб'єктами господарювання, зменшення тенденції несвоєчасного задоволення 

боргових зобов'язань, про що свідчить зниження частки чистої кредиторської 

заборгованості з 26,2% у 2011 р. до 13,1% у 2013 р., такі тенденції, які 

спостерігаються вже не вперше, разом зі збільшенням дебіторської 

заборгованості призвели до зниження питомої ваги у прирості запасів товарно-

матеріальних цінностей з 37,0% у 2011 р. до 8,0% у 2013 р. 

Тенденції формування оборотного капіталу, і, відповідно, у його складі 

запасів товарно-матеріальних цінностей, найбільш повно характеризує рівень 

забезпеченості суб'єктів господарювання власними оборотними активами 

(табл. 2.9-2.11). 

Результати розрахунків, здійснені на основі використання методики 

відповідно до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, 

фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства [69], свідчать, що 

підприємства мають дефіцит власних оборотних коштів на 31.12.2013 р. у 

обсязі 689,4 млрд. грн.  

Оборотні активи до 2013 р. збільшилася у 4,3 рази порівняно з 2005 р., 

однак їх дефіцит також – у 7 разів, що свідчить про те, що власний капітал не 

покриває необоротні активи (основний капітал) і взагалі не бере участі у 

формуванні оборотного капіталу. 
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Таблиця 2.9 

Оборотні активи у загальних активах підприємств 
(млрд. грн.) 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Оборотний капітал 
(оборотні активи) 
(ОА) 700,7 899,8 1227,0 1665,3 1893,9 2229,9 2584,2 2921,1 3024,3 
Баланс (Б) 1477,9 1842,4 2494,1 3245,4 3676,1 4097,0 4676,1 5420,0 5757,1 
Частка оборотних 
активів у загальних 
активах 
підприємств, %, 
(ОА*100/Б) 47,4 48,8 49,2 51,3 51,5 54,4 55,3 53,9 52,5 

Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 
Таблиця 2.10 

Відволікання оборотних активів суб’єктів господарювання України 
(млрд. грн.) 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Дебіторська заборгова-
ність за товари, роботи, 
послуги: чиста реаліза-
ційна вартість (Дзб) 421,8 534,0 726,5 1023,2 1217,9 1374,8 1500,0 1701,4 1778,1 
Оборотні активи (ОА) 700,7 899,8 1227,0 1665,3 1893,9 2229,9 2584,2 2921,1 3024,3 
Коефіцієнт відволікання 
оборотних активів, %, 
Дзб*100/ОА 60,2 59,3 59,2 61,4 64,3 61,7 58,0 58,2 58,8 

Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 
Таблиця 2.11 

Власні оборотні активи суб’єктів господарювання України 
(млрд. грн.) 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Власний капітал (ВК) 673,0 801,9 1050,6 1133,6 1269,5 1426,7 1586,3 1904,9 1950,4 
Необоротні активи (НА) 770,2 932,7 1253,8 1552,1 1749,2 1832,9 2051,0 2456,0 2639,8 
Власні оборотні активи 
(ВОА), ВОА=ВК-НА -97,2 -130,8 -203,2 -418,5 -479,7 -406,2 -464,7 -551,1 -689,4 
Оборотні активи (ОА) 700,7 899,8 1227,0 1665,3 1893,9 2229,9 2584,2 2921,1 3024,3 
Коефіцієнт забезпечення 
власними оборотними 
активами, %, 
(ВК-НА)*100/ОА -13,9 -14,5 -16,6 -25,1 -25,3 -18,2 -18,0 -18,9 -22,8 
Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 

 

Аналіз робочого капіталу суб’єктів господарювання України в цілому та 

за основними видами економічної діяльності також свідчить про дефіцит 

обігового капіталу (табл. 2.12), порівняно з мінімальним у 30% від загального 
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обсягу оборотних активів та оптимальним – у 50% значенням (рис. 2.2). 

Доповнюючим підтвердженням стану забезпеченості власними оборотними 

активами підприємств України є розрахований вище коефіцієнт, який в цілому 

по України становив у 2013 р. -22,8% (див. табл. 2.11) при оптимальному 

значенні -10%. Це свідчить про відсутність формування мінімальної потреби у 

цих коштах, тобто критичний норматив.  

Таблиця 2.12 
Робочий капітал (або чистий обіговий капітал) суб’єктів господарювання 

України за основними видами діяльності за 2013 р. 
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Оборотний капітал 
(оборотні активи)  
середнє значення) (ОА) 2995,1 184,1 812,4 922,7 173,9 157,2 300,4 
Поточні зобов'язання 
(середнє значення) (ПЗ) 2581,1 102,2 747,7 685,5 163,9 147,4 116,9 
Робочий капітал (РК), 
РК=ОА−ПЗ 414,0 81,9 64,7 237,2 10,0 9,8 183,5 
Робочий капітал,  
у % до оборотних активів 13,8 44,5 8,0 25,7 5,8 6,2 61,1 
Джерело: розраховано автором за даними [31]. 
 

 
 

Рис. 2.2. Робочий капітал за основними видів діяльності за 2013 р.,  
у % до оборотних активів 

 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [31]. 
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Загалом забезпечення власними оборотними активами суб’єктів 

господарювання України за період 2005–2013 рр. має спадну 

тенденцію (рис.2.3). 

 
Рис. 2.3. Забезпеченість власними оборотними активами суб’єктів  

господарювання України  
 

Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 
 
Результати розрахунків свідчать, що протягом з 2005–2009 рр. 

спостерігається перманентне зниження забезпеченості власними оборотними 

активами суб’єктів господарювання України з 97,2 млрд. грн. у 2005 р. до 479,7 

млрд. грн. у 2009 р., при цьому коефіцієнт забезпечення власними оборотними 

активами становив склав 25,3 %. У 2010 р. ситуація дещо покращилася, однак до 

2013 р. знову спостерігається зменшення власних оборотних активів до 689,4 

млрд. грн. при значенні коефіцієнта забезпечення 22,8%. Отже, дефіцит 

покривається за рахунок комерційного кредиту (кредиторської заборгованості), 

який виступає як безкоштовний позичковий капітал.  

Таким чином, результати дослідження вартісних і структурних 

характеристик оборотного капіталу суб’єктів господарювання України свідчать 

про необхідність активізації пошуку засобів розв’язання проблем 

нагромадження боргових зобов’язань між ними, зокрема шляхом збільшення 

частки грошових коштів у складі оборотного капіталу та встановлення на 

законодавчому рівні відповідальності за несвоєчасне виконання грошових 

зобов’язань. 
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 Це може стати початком кардинальних змін структури оборотного 

капіталу в цілому та окремих його складових, а також вивільнення його для 

вкладення у необхідних розмірах у запаси товарно-матеріальних цінностей, що 

в подальшому суттєво підвищить рівень забезпеченості підприємств власними 

оборотними активами. 

В цілому ж систематизація передумов і чинників економічного зростання в 

України період 2005–2013 рр. є досить складною, оскільки оборотний капітал, як 

чинник економічного зростання, змінювався зі значними коливаннями тенденцій.  

Враховуючи, що в ринкових умовах відповідно з вимогами ефективного 

ведення економічної діяльності обсяг оборотного капіталу повинен бути як 

достатнім для виробництва продукції в необхідному асортименті та кількості, 

так і водночас мінімальним, то це не призводить до збільшення витрат на 

виробництво за рахунок утворення понаднормативних запасів, слід наголосити 

на ролі нормування витрат оборотного капіталу з кожного виду продукції, а 

також визначення оптимального обсягу поточного, складського, гарантійного 

(страхового) запасу, які необхідні для забезпечення неперервності виробництва. 

Однак розглянуті вище критерії та показники ефективності використання 

оборотного капіталу є найбільш загальними для всіх суб’єктів господарювання. 

Тому, поряд з цим, для поглиблення аналізу застосовуємо такі нові показники, 

як частка оборотного капіталу в запасах і потоці, частка людського капіталу в 

поточних витратах, а також рівень заборгованості (неплатежів), покращення 

яких безпосередньо пов’язано з головним критерієм ефективності використання 

оборотного капіталу – збільшенням його обороту. 

Розрахуємо частки оборотного капіталу в запасах і потоці (табл. 2.13).  

Результати розрахунків свідчать про незначне зростання частки оборотного 

капіталу в потоці в цілому за досліджуваний період, зокрема з 72,7% у 2008 р. 

до 74,1% у 2013 р. Вирізняється зростання її рівня у 2009 р., який становив 

77,1%.  
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Таблиця 2.13 

Частки оборотного капіталу суб’єктів господарювання України  
в запасах і потоці 

(млрд. грн.) 
Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Дебіторська заборгованість, 
короткострокові фінансові 
вкладення, грошові кошти (П) 509,6 652,7 906,7 1259,6 1460,4 1669,5 1869,7 2149,5 2242,3 
Виробничі запаси, незавершене 
виробництво, запаси готової 
продукції (З) 117,0 145,2 192,7 245,8 251,4 372,4 450,5 480,2 500,9 
Оборотний капітал (ОК) 700,7 899,8 1227,0 1665,3 1893,9 2229,9 2584,2 2921,1 3024,3 
 Частка оборотного капіталу в 
потоці (Чпок), Чпок=П/ОК*100% 72,7 72,5 73,9 75,6 77,1 74,9 72,4 73,6 74,1 
 Частка оборотного капіталу в 
запасах (Чпок), Чпок=З/ОК*100% 16,7 16,1 15,7 14,8 13,3 16,7 17,4 16,4 16,6 
Розмір заборгованості 
(кредиторської і дебіторської) (Рзаб) 823,7 997,2 1308,5 2204,2 2645,7 2970,9 3339,5 3766,5 3948,0 
Обсяг реалізованої продукції (Q) 1514,5 1898,3 2414,7 3014,7 2745,8 3366,2 3991,2 4459,8 4153,1 
Рівень заборгованості 
(неплатежів) (Р), Р=Рзаб/Q*100% 54,4 52,5 54,2 73,1 96,4 88,3 83,7 84,5 95,1 
Оборотний людський капітал 
(витрати на оплату праці, на 
підвищення кваліфікації 
працівників тощо) (ЛКок) 85,5 107,2 137,5 175,9 170,6 193,8 232,3 274,9 295,1 
Собівартість реалізованої  
продукції (C) 1450,6 1837,5 2312,8 2917,5 2680,3 3279,5 3834,9 4247,4 3888,2 
Частка людського капіталу в 
поточних витратах (Члок), 
Члок=ЛКок/С *100 5,9 5,8 5,9 6,0 6,4 5,9 6,1 6,5 7,6 
Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 
 

 

При цьому частка оборотного капіталу в запасах у 2009 р. мала найнижче 

значення і становила 13,3% порівняно з 16,7% у 2008 р. та 16,6% у 2013 р., 

частка людського капіталу в поточних витратах залишалася на рівні 6-6,5% до 

2012 р., однак у 2013 р. досягла 7,6%.  

Таким чином, можна зробити висновок про відсутність зрушень у напрямі 

підвищення ефективності використання оборотного капіталу та постійне 

зростання рівня заборгованості (неплатежів), який з 54,4% у 2008 р. збільшився 

до 95,1% у 2013 р. 
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2.2. Особливості структури товарно-матеріальних запасів реального 

сектора 

 

Дослідження динаміки та структури оборотних активів реального сектора 

економіки України і запасів товарно-матеріальних цінностей у їх складі 

свідчить про наявність тенденції випередження зростання запасів щодо обсягів 

виробництва, тобто про їх нераціональне використання, що супроводжується 

невиправданим зростанням матеріальних витрат й не відповідає зростанню 

результатів діяльності суб’єктів господарювання України.  

 За результати розрахунків (табл. А.2, 2.14) у 2008–2013 рр. запаси 

товарно-матеріальних цінностей за основними видами економічної діяльності 

характеризуються найбільшими частками у промисловості (30-37%) та торгівлі 

(27-33%) а сільське господарство займає (8-11%), суб'єкти господарювання, які 

здійснюють операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання 

послуг підприємцям – 7-14%.  

Таблиця 2.14 

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей суб'єктів 
господарювання України за видами економічної діяльності* 

(%) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 9,7 9,5 8,4 10,3 10,6 11,3 
Промисловість 37,4 35,0 32,0 30,1 30,0 32,2 
Будівництво 5,9 5,0 3,5 3,5 5,4 6,8 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 33,8 32,0 27,1 27,3 27,1 27,4 
Діяльність готелів та ресторанів 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Діяльність транспорту та зв’язку 3,5 3,3 3,3 3,3 3,6 3,8 
Фінансова діяльність 0,5 0,5 17,6 13,9 12,4 9,8 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 8,7 14,1 7,6 10,9 10,5 8,3 
Освіта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та 
спорту 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-31]. 
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Зміни у структурі запасів товарно-матеріальних цінностей протягом 

2008–2013 рр. спостерігалися саме за рахунок зазначених видів економічної 

діяльності. Так, на фоні зменшення частки запасів у промисловості у 2013 р. на 

5,2% та торгівлі – на 6,3% порівняно з 2008 р., відбулося її зростання 

у сільському господарстві на 2,9% порівняно з 2010 р. та майже на 1% 

у операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг 

підприємцям. Поряд з цим, відбулося стрімке зростання частки запасів 

фінансової діяльності з 0,5% у 2008 р. до 17,6% у 2010 р. зі зменшенням до 

9,8% у 2013 р.  

Значна кількість обігових коштів будівельних підприємств та висока 

собівартість цього виду діяльності сприяли збільшенню приросту запасів у 

будівництві, який у 2008 р. становив 21,8% за рік, а за підсумками 2012 р. досяг 

майже 70%, незважаючи на падіння у 2009–2010 рр., а у 2013 р. повернувся до 

рівня 2013 р. (табл. 2.15).  

Таблиця 2.15 

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей суб'єктів 
господарювання України за видами економічної діяльності* 

 

(% до попереднього року) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Усього 127,5 107,3 131,8 126,4 109,6 101,2 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 145,7 105,9 116,5 155,0 111,9 108,2 
Промисловість 119,1 100,4 120,6 118,8 109,2 108,6 
Будівництво 121,8 91,2 91,6 126,9 169,1 126,2 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 118,8 101,7 111,5 127,7 108,6 102,4 
Діяльність готелів та ресторанів 106,5 118,5 112,2 112,2 132,4 112,0 
Діяльність транспорту та зв’язку 119,6 102,8 129,6 128,5 119,1 106,2 
Фінансова діяльність 136,1 112,5 4734,4 99,6 97,7 80,0 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 253,3 173,0 71,5 180,2 105,8 80,2 
Освіта 135,3 117,3 114,8 109,1 87,7 92,5 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 126,2 104,1 99,4 136,0 97,5 110,9 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та спорту 128,9 96,5 111,8 265,2 55,6 84,9 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-31]. 

 



72 

 
Значних змін зазнала частка запасів товарно-матеріальних цінностей у 

оборотних активах суб'єктів господарювання України, які здійснюють 

фінансову діяльність (з 1,4% у 2008 р. до 24,2% у 2013 р.) та надання 

комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту (з 

9,7% у 2008 р. до 16,1% у 2012 р.) (табл. 2.16).  

Таблиця 2.16 

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей суб'єктів 
господарювання України за видами економічної діяльності* 

 

(% від загальної вартості оборотних активів) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Усього 21,1 19,9 22,3 24,3 23,6 22,7 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 46,7 43,4 41,7 46,4 42,0 40,3 
Промисловість 27,3 24,4 25,2 26,5 26,3 26,8 
Будівництво 22,9 21,6 19,4 20,5 23,1 25,3 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 19,8 18,5 18,3 20,0 20,4 20,5 
Діяльність готелів та ресторанів 14,4 14,3 14,1 15,0 14,6 14,4 
Діяльність транспорту та зв’язку 18,3 17,3 19,2 19,9 16,6 16,0 
Фінансова діяльність 1,4 1,4 33,6 33,0 26,8 24,2 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 13,7 17,4 12,3 18,4 18,1 13,0 
Освіта 9,9 10,0 11,5 10,7 8,8 8,0 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 21,4 22,4 16,8 20,3 23,2 18,8 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та спорту 9,7 7,7 9,1 16,0 16,1 9,3 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-31]. 
 

Значні виробничі запаси сконцентровані, насамперед, у промисловості, 

посідаючи особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі 

витрат підприємств різних сфер діяльності (табл. А.3). Так, частка виробничих 

запасів у промисловості у 2008 р. становила 58,86%. Протягом останніх років 

відбулося її зниження, яке досягло у 2012 р. 40,41%, однак, збереглася першість 

серед інших видів діяльності (табл. 2.17).  
Темпи зростання виробничих запасів у промисловості у 2012 р. знизилися 

на фоні їх уповільнення у сільському господарстві, діяльності транспорту і 

зв'язку, охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги, й, поряд з цим, досить 

стрімкого збільшення у будівництві та освіті (табл. 2.18).  
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Таблиця 2.17 
 

Виробничі запаси суб'єктів господарювання України за видами 
економічної діяльності* 

 ( %) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 

Усього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 7,67 7,75 4,62 5,95 6,70 
Промисловість 58,86 58,38 38,40 38,85 40,41 
Будівництво 9,08 8,47 4,50 5,38 7,19 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 9,23 9,36 5,33 6,00 5,06 
Діяльність готелів та ресторанів 0,35 0,40 0,23 0,26 0,32 
Діяльність транспорту та зв’язку 7,62 7,21 4,81 5,81 5,95 
Фінансова діяльність 0,39 0,82 37,43 33,00 29,76 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 6,15 6,93 4,30 4,00 4,21 
Освіта 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 0,21 0,22 0,14 0,16 0,16 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та спорту 0,36 0,37 0,21 0,55 0,22 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 

 
Таблиця 2.18 

Виробничі запаси суб'єктів господарювання України за видами 
економічної діяльності* 

(% до попереднього року) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 

Усього 118,2 101,7 187,6 113,3 104,4 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 131,1 102,7 111,7 146,1 117,4 
Промисловість 116,7 100,8 123,4 114,6 108,6 
Будівництво 118,5 94,8 99,6 135,5 139,6 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 
та предметів особистого вжитку 103,7 103,1 106,8 127,7 87,9 
Діяльність готелів та ресторанів 107,2 114,8 106,3 128,5 132,1 
Діяльність транспорту та зв’язку 112,8 96,2 125,1 136,8 107,0 
Фінансова діяльність 233,6 217,6 8524,1 99,9 94,2 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 155,4 114,5 116,4 105,6 109,8 
Освіта 147,0 121,4 119,0 73,6 127,5 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 127,4 108,0 118,6 126,0 104,9 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 145,6 105,1 106,1 у 3 р. 41,8 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 
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Протягом 2008–2012 рр. частка виробничих запасів у запасах товарно-

матеріальних цінностей зазнала певних коливань, однак у 2012 р. вона досягла 

близько 40% порівняно з 34,5% у 2008 р. (табл. 2.19).  

Таблиця 2.19 
Виробничі запаси суб'єктів господарювання України за видами 

економічної діяльності* 
 (частка у запасах товарно-матеріальних цінностей, %) 

Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 
Усього 34,5 32,7 46,5 41,7 39,8 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 27,4 26,6 25,5 24,0 25,2 
Промисловість 54,3 54,5 55,8 53,9 53,5 
Будівництво 52,9 55,0 59,8 63,9 52,8 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 9,4 9,6 9,2 9,2 7,4 
Діяльність готелів та ресторанів 57,5 55,7 52,8 60,4 60,3 
Діяльність транспорту та зв’язку 75,8 71,0 68,5 72,9 65,5 
Фінансова діяльність 28,4 54,9 98,8 99,1 95,4 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 
та надання послуг підприємцям 24,3 16,1 26,2 15,4 16,0 
Освіта 67,9 70,3 72,9 49,2 71,5 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 67,3 69,8 83,3 77,2 83,0 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 67,8 73,8 70,0 77,5 58,4 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 

 

При цьому залишається практично незмінним її значення за такими 

видами діяльності, як: сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

(25-27%); промисловості (53-56%). За іншими видами діяльності відбулися 

певні коливання по роках. У 2012 р. значного зменшення порівняно з 2008 р. 

зазнала частка виробничих запасів у діяльності транспорту і зв'язку (з 75,8 до 

65,5%), операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг 

підприємцям (з 24,3 до 16,0%), у наданні комунальних та індивідуальних 

послуг, діяльності у сфері культури та спорту (з 67,8 до 58,4%). Значного 

збільшення у 2012 р. порівняно з 2008 р. зазнала частка виробничих запасів у 

фінансовій діяльності (з 28,4 до 95,4%), охороні здоров’я та наданні соціальної 

допомоги (з 67,3 до 83,0%) й менш значного у діяльності готелів та ресторанів 

(з 57,5 до 60,3%) та освіті (з 67,9 до 71,5%). 
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Поточні біологічні активи традиційно зосереджено у сільському 

господарстві (табл. А.4), де у 2012 р., при зменшенні більше, ніж на 10% 

порівняно з 2008 р. на користь промисловості, їх частка становила 80,74%. 

(табл. 2.20). Це обумовлено тим, що саме в сільському господарстві 

використовуються ресурси, які в процесі біологічних перетворень здатні 

продукувати сільськогосподарську продукцію та додаткові біологічні активи, й, 

відповідно, економічні вигоди.  

Таблиця 2.20 

Поточні біологічні активи суб'єктів господарювання України  
за видами економічної діяльності* 

 ( %) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 

Усього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 92,22 93,91 91,64 85,18 80,74 
Промисловість 3,40 3,14 4,32 9,25 14,51 
Будівництво 0,12 0,10 0,11 0,25 0,04 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 2,18 1,74 2,78 4,58 4,43 
Діяльність готелів та ресторанів 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00 
Діяльність транспорту та зв’язку 0,51 0,37 0,26 0,17 0,21 
Фінансова діяльність 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 1,06 0,17 0,39 0,12 0,06 
Освіта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та спорту 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 

 

Незмінною протягом 2008–2012 рр. залишається частка поточних 

біологічних активів у загальній структурі запасів товарно-матеріальних 

цінностей, що припадає на сільське господарство (близько 17%) (табл. 2.21). 

У структурі незавершеного виробництва за видами економічної 

діяльності переважають: сільське господарство з часткою, що зросла з 16,73% 

у 2008 р. до 21,57% у 2012 р., промисловість, частка якої зросла з 48,37% 

у 2008 р. до 53,09% у 2012 р. та будівництво, частка якого зменшилася з 14,63% 

у 2008 р. до 11,76% у 2012 р. (табл. 2.22). 
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Таблиця 2.21 
Поточні біологічні активи суб'єктів господарювання України  

за видами економічної діяльності* 
 

 (частка у запасах товарно-матеріальних цінностей, %) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 

Усього 1,80 2,00 1,94 1,90 2,19 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 17,22 19,74 21,14 15,68 16,72 
Промисловість 0,16 0,18 0,26 0,58 1,06 
Будівництво 0,04 0,04 0,06 0,14 0,02 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 0,12 0,11 0,20 0,32 0,36 
Діяльність готелів та ресторанів 0,24 0,27 0,21 0,07 0,04 
Діяльність транспорту та зв’язку 0,27 0,22 0,16 0,09 0,13 
Фінансова діяльність 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 0,22 0,02 0,10 0,02 0,01 
Освіта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 0,05 0,13 0,05 0,08 0,04 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та спорту 0,03 0,14 0,04 0,02 0,11 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 

 

Таблиця 2.22 

Незавершене виробництво суб'єктів господарювання України  
за видами економічної діяльності* 

 ( %) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 

Усього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 16,73 17,41 18,01 21,15 21,57 
Промисловість 48,37 48,19 50,40 52,31 53,09 
Будівництво 14,63 11,11 8,59 7,80 11,76 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 2,63 2,71 1,75 1,54 1,56 
Діяльність готелів та ресторанів 0,03 0,05 0,11 0,01 0,02 
Діяльність транспорту та зв’язку 1,96 3,73 5,23 3,68 4,35 
Фінансова діяльність 0,60 0,25 0,23 0,04 0,08 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 14,65 16,28 15,43 13,18 7,36 
Освіта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та спорту 0,09 0,06 0,11 0,16 0,21 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 
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У 2012 р. порівняно з 2008 р. зменшилася практично вдвічі частка 

незавершеного будівництва операцій з нерухомим майном, оренди, 

інжинірингу та надання послуг підприємцям з 14,65% до 7,36%, й навпаки 

вдвічі зросла з 1,96% до 4,35% у діяльності транспорту та зв’язку. При цьому 

щорічні темпи зростання зазнають значних коливань.  

Значне уповільнення спостерігається практично за всіма видами 

діяльності, за виключенням фінансової та надання комунальних та 

індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту, щорічні темпи 

зростання яких збільшилися у 2012 р. у рази порівняно з 2008 р. (табл. 2.23). 

Таблиця 2.23 

Незавершене виробництво суб'єктів господарювання України  
за видами економічної діяльності* 

(% до попереднього року) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 

Усього 133,5 100,2 109,1 116,4 114,6 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 138,0 104,3 112,8 136,7 116,8 
Промисловість 120,7 99,8 114,1 120,8 116,3 
Будівництво 135,2 76,1 84,3 105,7 172,7 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 173,6 103,3 70,3 102,6 116,1 
Діяльність готелів та ресторанів 142,7 139,5 255,7 15,4 138,4 
Діяльність транспорту та зв’язку 150,7 190,8 152,9 81,9 135,5 
Фінансова діяльність 55,7 40,8 100,6 21,8 210,0 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 193,3 111,4 103,3 99,4 64,0 
Освіта 100,0 105,0 71,4 100,0 86,7 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 266,7 186,3 9,4 185,7 100,0 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та спорту 10,0 70,8 187,3 182,0 148,9 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 

 

Частка незвершеного виробництва у загальних обсягах запасів товарно-

матеріальних цінностей останнім часом зазнає досить відчутних змін як в цілому, 

так і за окремими видами діяльності (табл. 2.24). Зокрема, у сільському 

господарстві протягом 2008-2012 р. спостерігається тенденція до її зменшення 

з майже 23% у 2008 р. до 20% – у 2012 р.  
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Таблиця 2.24 

Незавершене виробництво суб'єктів господарювання України за видами 
економічної діяльності* 

 
 (частка у запасах товарно-матеріальних цінностей, %) 

Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 
Усього 13,1 12,3 10,1 9,3 9,8 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 22,8 22,4 21,7 19,1 20,0 
Промисловість 17,0 16,9 16,0 16,2 17,3 
Будівництво 32,5 27,1 24,9 20,8 21,2 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 
та предметів особистого вжитку 1,0 1,0 0,7 0,5 0,6 
Діяльність готелів та ресторанів 2,1 2,5 5,6 0,8 0,8 
Діяльність транспорту та зв’язку 7,4 13,8 16,2 10,4 11,8 
Фінансова діяльність 16,9 6,1 0,1 0,0 0,1 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 
та надання послуг підприємцям 22,1 14,2 20,5 11,3 6,9 
Освіта 4,6 4,1 2,6 2,4 2,3 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2,1 3,8 0,4 0,5 0,5 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 6,2 4,6 7,6 5,2 14,1 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 

 

У промисловості рівень незавершеного виробництво залишався практично 

незмінним і становив близько 16-17%, а у будівництві відбулося зменшення з 

майже 33% у 2008 р. до 21% у 2012 р. на фоні стрімкого зростання його частки у 

сфері послуг. Так, найбільш помітне зростання частки незавершеного 

виробництва у загальних обсягах запасів товарно-матеріальних цінностей 

відбулося у діяльності готелів та ресторанів (з 7,4% у 2008 р. до 11,8% у 2012 р.) 

та наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та 

спорту (з 6,2% у 2008 р. до 14,1% у 2012 р.).  

Крім того, протягом 2008–2012 рр. відбулося зменшення запасів 

незавершеного виробництва у операціях з нерухомим майном, оренді, 

інжинірингу та наданні послуг підприємцям з 22% до 7%. 

Готову продукцію як складову запасів товарно-матеріальних цінностей 

зосереджено переважно у сільському господарстві, промисловості та торгівлі 

(табл. А.6). У структурі готової продукції відносно розподілу цього виду 

запасів за видами економічної діяльності частка сільського господарства зросла 
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з 14% у 2008 р. до 19% у 2012 р., частка промисловості скоротилася з 37% у 

2008 р. до 30% у 2012 р., частка торгівлі дещо збільшилася – з 38% у 2008 р. до 

40% у 2012 р. (табл. 2.25). Зросла вдвічі частка готової продукції у будівництві, 

яка у 2012 р. досягла 5%. Основними чинники, що визначали структурні зміни 

готової продукції, залежали від ритмічності роботи підприємства, правильної 

організації збуту та складського господарства. 

Таблиця 2.25 
Готова продукція суб'єктів господарювання України за видами 

економічної діяльності* 
 ( %) 

Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 
Усього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 13,54 13,03 13,71 19,84 19,15 
Промисловість 37,48 34,89 35,38 32,77 30,04 
Будівництво 2,37 2,99 2,01 1,74 5,17 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 
та предметів особистого вжитку 38,31 40,54 41,22 38,14 40,13 
Діяльність готелів та ресторанів 0,19 0,19 0,23 0,18 0,20 
Діяльність транспорту та зв’язку 1,33 1,32 1,42 1,43 2,31 
Фінансова діяльність 0,85 0,33 0,27 0,14 0,11 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 5,68 6,51 5,54 5,45 2,74 
Освіта 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 0,13 0,08 0,09 0,19 0,13 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 

 
Протягом 2008–2012 рр. відбулося значне уповільнення зростання питомої 

ваги готової продукції у сільському господарстві (з 186,0% у 2008 р. порівняно з 
2007 р. до 103,7% у 2012 р. порівняно з 2011 р.), промисловості, де у 2008 р. 
спостерігалося зростання – 129,8%, а 2012 р. падіння – 98,5%, фінансовій 
діяльності (з 220,7 % у 2008 р. порівняно з 2007 р. до 81,3% у 2012 р. порівняно з 
2011 р.) та інших видах діяльності (табл. 2.26). Виключенням є будівництво, що 
пояснюється підготовкою проведенням Євро-2012. Проте підприємства за цей 
період виробляли продукцію відповідно до укладених договорів та розроблених 
планових завдань.  
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Таблиця 2.26 
Готова продукція суб'єктів господарювання України за видами 

економічної діяльності* 
 (% до попереднього року) 

Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 
Усього 141,6 104,4 110,7 143,1 107,4 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 186,0 100,5 116,5 207,1 103,7 
Промисловість 129,8 97,2 112,3 132,5 98,5 
Будівництво 123,8 131,8 74,5 123,9 318,8 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 
та предметів особистого вжитку 136,3 110,5 112,6 132,4 113,0 
Діяльність готелів та ресторанів 149,2 105,6 134,6 112,2 116,9 
Діяльність транспорту та зв’язку 173,2 103,7 119,0 144,6 173,5 
Фінансова діяльність 220,7 40,5 92,4 75,2 81,3 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 222,4 119,6 94,3 140,7 54,0 
Освіта 97,1 135,3 127,2 257,3 46,5 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 123,6 131,2 88,5 190,5 67,6 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 127,1 64,2 127,5 302,2 73,5 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 

 

Частка готової продукції у загальних обсягах запасів товарно-
матеріальних цінностей за 2008–2012 рр. зазнала деяких змін в цілому, 
зменшившись з 22,3% у 2008 р. до 20,2 у 2012 р. (табл. 2.27).  

Таблиця 2.27 

Готова продукція суб'єктів господарювання України за видами 
економічної діяльності* 

 
 (частка у запасах товарно-матеріальних цінностей, %) 

Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 
Усього 22,3 21,7 18,2 20,6 20,2 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 31,2 29,6 29,6 39,6 36,7 
Промисловість 22,3 21,6 20,1 22,4 20,2 
Будівництво 8,9 12,9 10,5 10,2 19,3 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 
та предметів особистого вжитку 25,3 27,5 27,7 28,8 29,9 
Діяльність готелів та ресторанів 20,0 17,8 21,4 21,4 18,9 
Діяльність транспорту та зв’язку 8,5 8,6 7,9 8,9 13,0 
Фінансова діяльність 40,2 14,5 0,3 0,2 0,2 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 
та надання послуг підприємцям 14,5 10,0 13,2 10,3 5,3 
Освіта 15,7 18,1 20,1 47,3 25,1 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4,6 5,8 5,1 7,2 5,0 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 15,2 10,1 11,5 13,1 17,4 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 
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У цей період значне її скорочення спостерігалося у фінансовій діяльності 

(з 40,2% у 2008 р. до 0,2% у 2012 р.), операціях з нерухомим майном, оренді, 

інжинірингу та наданні послуг підприємцям (з 14,5% у 2008 р. до 5,3% у 

2012 р.) та інших окремих видах діяльності на користь сільського господарства, 

будівництва, діяльності транспорту і зв'язку та освіти, за кожним з яких вона 

збільшилася орієнтовно 10% у 2012 р. порівняно з 2008 р. 

Товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та 

утримуються з метою подальшого продажу у складі запасів товарно-

матеріальних цінностей, зосереджено переважно у торгівлі та операціях з 

нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям 

(табл. А.7). Так, у структурі товарів за розподілом цього виду запасів за видами 

економічної діяльності частка торгівлі у 2008 р. становила 76,6% і, незважаючи, 

на зменшення до 59,5% у 2012 р., залишалася найбільшою серед інших видів 

діяльності (табл. 2.28).  

Таблиця 2.28 

Товари суб'єктів господарювання України за видами економічної 
діяльності* 

 ( %) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 

Усього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 0,47 0,49 0,74 0,62 0,54 
Промисловість 8,19 7,57 10,80 7,85 8,42 
Будівництво 1,19 0,80 0,71 0,66 1,30 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 76,60 63,03 72,74 63,42 59,51 
Діяльність готелів та ресторанів 0,15 0,18 0,17 0,12 0,15 
Діяльність транспорту та зв’язку 0,98 0,68 1,01 0,97 1,24 
Фінансова діяльність 0,24 0,38 0,59 0,36 1,91 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 11,99 26,74 13,12 25,91 26,84 
Освіта 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 0,10 0,07 0,04 0,05 0,03 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 0,07 0,06 0,07 0,05 0,05 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 
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Щодо операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання 

послуг підприємцям тенденція до зростання частки товарів спостерігається у 

2010-2012 р., і за 2012 р. вона становила 26,8% порівняно з майже 12% у 2008 р.  

У інших видах діяльності частка товарів у складі запасів товарно-

матеріальних цінностей залишалася практично незмінною або ж зростала 

незначним чином. Загальний обсяг товарів зменшився у 2012 р. до 116,6% 

порівняно з 127,0% у 2008 р., але у окремих видах діяльності, за якими частка 

запасів товарів є незначною поряд з іншими, їхні обсяги зросли, зокрема у 

будівництві у 2012 р. порівняно з 2008 р. у 2 рази, у фінансовій діяльності – у 2,5 

рази, а скоротилися втричі – у освіті, удвічі – у охороні здоров’я та наданні 

соціальної допомоги, та у 6 разів – у операціях з нерухомим майном, оренді, 

інжинірингу і наданні послуг підприємцям, незважаючи на зростання їхньої 

частки у структурі запасів товарно-матеріальних цінностей (табл. 2.29).  

Таблиця 2.29 

Товари суб'єктів господарювання України за видами економічної 
діяльності* 

 (% до попереднього року) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 

Усього 127,0 119,1 97,4 144,1 116,6 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 117,0 123,8 147,4 119,8 102,1 
Промисловість 105,6 110,0 138,9 104,7 125,1 
Будівництво 107,7 79,5 87,0 133,9 228,6 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 
та предметів особистого вжитку 115,1 98,0 112,4 125,6 109,4 
Діяльність готелів та ресторанів 150,5 139,6 94,3 97,3 152,5 
Діяльність транспорту та зв’язку 121,5 82,8 145,0 138,3 148,2 
Фінансова діяльність 239,2 189,7 148,8 88,9 616,1 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 
та надання послуг підприємцям 744,1 265,5 47,8 284,4 120,8 
Освіта 255,0 74,5 68,4 26,9 85,7 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 163,8 82,2 54,1 183,8 74,3 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 136,7 101,9 105,9 100,4 137,1 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 
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При цьому зазначені зміни не вплинули на частку загального обсягу 

товарів у запасах товарно-матеріальних цінностей у 2012 р., які і у 2008 р. 

залишилася на рівні 28% (табл. 2.30). У цьому контексті значного скорочення 

зазнали фінансова діяльність, освіта і охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги на користь операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та 

надання послуг підприємцям. 

Таблиця 2.30 
Товари суб'єктів господарювання України за видами економічної 

діяльності* 
 (частка у запасах товарно-матеріальних цінностей, %) 

Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 
Усього 28,2 31,3 23,1 26,4 28,1 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 1,4 1,6 2,0 1,6 1,4 
Промисловість 6,2 6,8 7,8 6,9 7,9 
Будівництво 5,7 5,0 4,7 5,0 6,7 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 
та предметів особистого вжитку 64,1 61,8 62,2 61,2 61,7 
Діяльність готелів та ресторанів 20,2 23,8 20,0 17,3 20,0 
Діяльність транспорту та зв’язку 8,0 6,4 7,2 7,7 9,6 
Фінансова діяльність 14,5 24,5 0,8 0,7 4,3 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 
та надання послуг підприємцям 38,9 59,6 39,9 62,9 71,9 
Освіта 11,8 7,5 4,5 1,1 1,1 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 26,0 20,5 11,2 15,1 11,5 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 10,8 11,4 10,8 4,1 10,1 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 

 

Найбільші обсяги запасів товарно-матеріальних цінностей зосереджено у 

переробній промисловості (табл. А.8), що у 2013 р. становили 82% загального 

їхнього обсягу. На долю добувної припадало біля 10%, на виробництво та 

розподілення електроенергії, газу та води – 8% (табл. 2.31, рис. 2.4). При 

практично незмінній структурі цього виду запасів протягом 2008–2012 рр. у 

2013 р. найбільша їхня частка припадає на виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів, металургійне виробництво та виробництво готових 

металевих виробів, машинобудування та хімічну промисловість, частка якої 

зросла на 10% порівняно з попереднім роком.  
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Таблиця 2.31 

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей суб'єктів 
господарювання України за видами промислової діяльності* 

 

(% від загальної вартості запасів товарно-матеріальних цінностей по промисловості в цілому) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Промисловість 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Добувна промисловість 8,6 9,2 10,6 9,5 9,0 9,8 
добування паливно-енергетичних  
корисних копалин 5,4 6,3 7,5 6,7 6,0 5,3 
добування корисних копалин, крім 
паливно-енергетичних  3,1 3,0 3,1 2,8 3,0 4,5 
Переробна промисловість,  
у тому числі 

81,4 81,4 79,9 81,2 79,9 82,3 

виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 17,2 21,0 22,5 21,2 22,7 20,6 
легка промисловість  1,4 1,3 1,2 1,2 1,0 1,2 
оброблення деревини та виробництво 
виробів з деревини, крім меблів 1,0 1,0 0,9 1,1 1,2 1,2 
целюлозно-паперове 
виробництво;видавнича діяльність 2,1 2,3 2,2 2,1 1,6 1,7 
виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 2,5 4,3 3,7 4,0 2,9 2,2 
хімічна та нафтохімічна промисловість 6,4 6,3 6,1 7,1 6,1 16,1 
виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції 5,1 4,9 4,1 4,0 4,0 3,9 
металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів 20,4 16,3 17,2 16,5 15,7 13,3 
машинобудування  23,7 22,5 20,5 22,1 20,8 19,2 
Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 10,1 9,4 9,5 9,3 11,1 7,9 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 
 
 

 
Рис. 2.4. Структура запасів товарно-матеріальних цінностей за видами 

промислової діяльності у 2013 р. 
 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [31]. 
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При незмінності частки загального обсягу запасів товарно-матеріальних 

цінностей по промисловості у загальній вартості оборотних активів у 

досліджуваний період зменшилася їх частка у добуванні паливно-енергетичних 

корисних копалин (з 29,0% у 2008 р. до 25% у 2013 р.), у виробництві харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів (з 28,4% у 2008 р. до 25,6% у 2013 р.), 

у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (з 28,4% у 2008 р. до 

21,8% у 2013 р.), металургійному виробництві та виробництві готових 

металевих виробів (з 27,7% у 2008 р. до 25,1% у 2013 р.) (табл. 2.32).  

Таблиця 2.32 

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами 
промислової діяльності у 2008–2012 рр.* 

 
 (% до загального обсягу оборотних активів за видом промислової діяльності) 

Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Промисловість 27,3 24,4 25,2 27,0 26,3 26,8 
Добувна промисловість 19,0 17,2 19,5 19,3 18,1 17,6 
добування паливно-енергетичних корисних 
копалин 29,0 24,9 33,3 29,4 27,7 24,0 
добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 11,9 10,5 9,8 12,2 10,7 13,4 
Переробна промисловість 30,1 26,9 27,3 30,2 30,0 31,6 
у тому числі       
виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 28,4 28,3 29,6 28,6 27,6 25,6 
легка промисловість 34,9 32,2 32,7 35,5 36,7 37,9 
текстильне виробництво; виробництво 
одягу, хутра та виробів з хутра 38,5 36,9 38,5 39,3 43,8 45,5 
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 28,4 21,9 21,4 28,5 21,8 21,8 
оброблення деревини та виробництво 
виробів з деревини, крім меблів 42,9 12,6 39,4 16,3 44,8 49,0 
целюлозно-паперове виробництво; 
видавнича діяльність 29,8 86,0 30,3 92,4 33,4 33,5 
виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 16,7 18,7 18,0 16,6 23,8 23,7 
хімічна та нафтохімічна промисловість 28,4 26,6 27,5 28,6 26,4 47,6 

хімічне виробництво 27,1 25,1 24,9 25,7 25,5 51,2 
виробництво гумових та пластмасових 
виробів 31,8 30,2 34,7 35,5 29,1 32,8 

виробництво іншої неметалевої мінеральної 
продукції 39,5 37,5 37,2 40,2 40,8 38,7 
металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів 27,7 20,3 20,5 26,7 25,4 25,1 
машинобудування 34,6 32,1 32,7 35,5 38,3 37,5 
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Продовж. табл. 2.32 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

виробництво машин та устатковання 37,9 34,0 35,2 37,6 36,6 36,4 
виробництво електричного, електронного 
та оптичного устатковання 35,1 30,3 32,9 34,8 37,9 36,3 
виробництво транспортних засобів та 
устатковання 31,6 31,1 30,3 34,0 39,8 39,2 

Виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устатковання 38,8 38,0 40,8 42,3 39,2 25,2 
Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 19,9 17,5 19,2 17,1 17,6 13,6 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 
 

Найбільш помітним збільшенням частки запасів товарно-матеріальних 

цінностей характеризуються: оброблення деревини та виробництво виробів з 

деревини, крім меблів (з 42,9% у 2008 р. до 49,0% у 2013 р.), виробництві коксу 

і продуктів нафтоперероблення (з 16,7% у 2008 р. до 23,7% у 2013 р.) і хімічне 

виробництво (з 27,1% у 2008 р. до 51,2% у 2013 р.). 

Поряд з сільським господарством, частка запасів товарно-матеріальних 

цінностей якого становить більше 40% (42-47% протягом 2008–2013 рр.) у 

загальній вартості оборотних активів (див. табл. 2.16), найбільший рівень 

запасів – близько 30% – спостерігається у промисловості. Так, у 2008 р. він 

становив 27,3% і залишився практично незмінним у 2013 р. – 26,8%, що 

становило 131,5 та 224,4 млрд грн відповідно. Виключенням є 2009–2010 рр., за 

підсумками яких частка запасів товарно-матеріальних цінностей у оборотних 

активах по промисловості зазнала скорочення майже на 3%, і повернулася до 

рівня 27% лише у 2011 р.  

У переробній промисловості в цілому та за її видами зміни запасів товарно-

матеріальних цінностей не виявляють стабільних тенденцій до збільшення чи 

зменшення (табл. 2.33).  

Станом на кінець 2013 р. порівняно з 2008 р. уповільнилося зростання 

запасів майже за всіма видами переробної промисловості, виключенням є хімічна 

та нафтохімічна промисловість, зростання запасів якої пришвидшилося, загалом 

майже вдвічі – з 126,3% у 2008 р. порівняно з 2007 р. до 246,5% у 2013 р. 

порівняно з 2012 р. 
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Таблиця 2.33 

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами 
промислової діяльності у 2008–2013 рр.* 

 (% до попереднього року) 
Вид діяльності 2009 2010 2011 2012 2013 

Промисловість 100,4 120,6 118,8 109,2 108,6 
Добувна промисловість 108,1 138,3 106,7 102,9 118,7 
добування паливно-енергетичних корисних 
копалин 115,6 144,2 106,2 97,3 96,8 
добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 95,2 125,9 108,0 116,1 162,4 

Переробна промисловість 100,5 118,3 120,8 107,5 111,8 
у тому числі      
виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 122,6 129,4 112,2 117,0 98,6 
легка промисловість 94,4 111,3 117,8 109,5 109,6 

текстильне виробництво; виробництво 
одягу, хутра та виробів з хутра 104,8 110,1 118,4 113,1 110,5 
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 69,0 115,8 115,6 96,6 105,4 

оброблення деревини та виробництво виробів 
з деревини, крім меблів 96,5 112,1 142,8 104,9 118,6 
целюлозно-паперове виробництво; видавнича 
діяльність 108,7 117,3 115,3 83,5 110,2 
виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 173,7 102,2 130,5 78,4 81,6 
хімічна та нафтохімічна промисловість 98,8 118,4 137,2 109,1 246,5 

хімічне виробництво 96,2 119,4 151,9 106,1 296,2 
виробництво гумових та пластмасових 
виробів 104,3 116,5 107,6 117,6 118,7 

виробництво іншої неметалевої мінеральної 
продукції 97,9 100,0 114,7 109,2 107,5 
металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів 80,3 126,9 114,2 103,7 92,4 
машинобудування 95,4 109,7 128,5 102,6 100,3 

виробництво машин та устатковання 99,2 108,0 124,3 88,9 107,2 
виробництво електричного, електронного 
та оптичного устатковання 94,9 114,8 123,0 97,5 102,3 
виробництво транспортних засобів та 
устатковання 91,7 109,2 135,9 118,8 94,3 

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт 
і монтаж машин і устатковання 94,4 118,5 143,0 173,0 109,8 
Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 93,4 122,5 115,6 131,0 77,4 
Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [27-31]. 

 

При цьому, слід виокремити 2010 р., у якому після кризового 2009 р. обсяги 

запасів товарно-матеріальних цінностей зросли за всіма видами промислової 

діяльності. 
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Основними чинниками, що спричиняли таке зростання стали зусилля 

суб’єктів господарювання у напрямі післякризового відновлення, зокрема: 

збільшення обсягів виробленої продукції, вкладання інвестицій в основний 

капітал, сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура, високий рівень 

внутрішнього споживчого попиту (зокрема на товари легкої, харчової та 

хімічної промисловості). 

Помітним було і збільшення темпів зростання запасів товарно-

матеріальних цінностей у металургійному виробництві та виробництві готових 

металевих виробів, де у 2010 р. вони становили 126,9% проти 80,3% у 2009 р. 

Таке різке зростання зумовлено високими цінами на сталь на світових товарних 

ринках та попитом з боку вітчизняних підприємств. У 2010 р. також значно 

прискорилися темпи зростання у добувній промисловості, що було зумовлене 

зростанням попиту на кокс з боку металургійних підприємств через обмеження 

постачання газу. 

Аналіз динаміки вартості запасів товарно-матеріальних цінностей 

протягом 2009–2013 рр. свідчить про постійне їх збільшення практично за всіма 

видами промислової діяльності (див. табл. 2.33). В цілому по промисловості у 

2010–2011 рр. воно становило близько 20% щорічно, й зменшилося до 9,2% та 

8,6% за підсумками 2012 р. та 2013 р. відповідно. 

У галузях добувної промисловості найбільше збільшення обсягів запасів у 

вартісному виразі спостерігається у 2010 р. порівняно з 2009 р., що становило в 

цілому 38,3%, а добуванні паливно-енергетичних корисних копалин – 44,2% і 

добуванні корисних копалин, крім паливно-енергетичних, – 25,9%. Прискорення 

темпів зростання у добувній промисловості було обумовлене зростанням попиту 

на кокс металургійних підприємств через обмеження постачання газу. 

Переробна промисловість в цілому найбільшим зростанням обсягів 

запасів у вартісному виразі відзначилася у 2010 р. (18,3%) та 2011 р. (20,8%), а 

у 2012 р. воно уповільнилося до 7,5% та до 11,8% у 2013 р. 

За окремими галузями переробної промисловості спостерігаються значні 

коливання обсягів запасів у вартісному виразі за окремими роками. У 2009 р. 
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найбільше зростання спостерігається у виробництві харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів (22,6%) та виробництві коксу, продуктів 

нафтоперероблення (73,7%). Практично в усіх інших галузях переробної 

промисловості (за виключенням текстильного виробництва; виробництва одягу, 

хутра та виробів з хутра, целюлозно-паперове виробництва; видавничої 

діяльності та виробництва гумових та пластмасових виробів) того ж року 

відбулося зменшення обсягів запасів у вартісному виразі, що становило біля 

30% – у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, біля 20% – 

у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів, 

майже 10% – у виробництві транспортних засобів та устатковання, біля 4–7% – 

у інших галузях. Така ситуація пов’язана з кризовими процесами у економіці. 

Протягом 2010–2013 рр., навпаки, відбулося зростання обсягів запасів 

у вартісному виразі майже у всіх галузях переробної промисловості. Найбільше 

зростання спостерігається за підсумками 2011 р., у якому в цілому у переробній 

промисловості зростання становило 20%, за окремими галузями – близько 30-

50%, зокрема у хімічній та нафтохімічній промисловості 37,2% (у т.ч. 

хімічному виробництві – 51,9%), у обробленні деревини та виробництві виробів 

з деревини, крім меблів – 42,8%, у машинобудуванні –28,5% (у т.ч. виробництві 

транспортних засобів та устатковання 35,9%), у виробництві меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання – 43,0%.  

У 2013 р. зростання обсягів запасів у вартісному виразі уповільнилося 

майже за всіма видами економічної діяльності. Зокрема, у металургійному 

виробництві та виробництві готових металевих виробів вони становили 92,4% 

порівняно з 2012 р., виробництві транспортних засобів та устатковання – 94,3%, 

виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення – 78,4%, виробництві машин та 

устатковання – 81,6%, виробництві та розподілення електроенергії, газу та води – 

77,4%. 

Помітним було збільшення темпів зростання запасів товарно-

матеріальних цінностей у металургійному виробництві та виробництві готових 

металевих виробів у 2010 р., де вони становили 126,9% проти 80,3% у 2009 р. 
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Таке різке зростання зумовлено високими цінами на сталь на світових товарних 

ринках та попитом з боку вітчизняних підприємств.  

Основними чинниками, що сприяли зростанню запасів товарно-

матеріальних цінностей, стали зусилля суб’єктів господарювання у напрямі 

післякризового відновлення, зокрема: збільшення обсягів виробленої продукції, 

вкладання інвестицій в основний капітал, сприятлива зовнішньоекономічна 

кон'юнктура, високий рівень внутрішнього споживчого попиту (зокрема, на 

товари легкої та хімічної промисловості). 

Аналіз структури запасів товарно-матеріальних цінностей у переробній 

промисловості свідчить, що у 2013 р. найбільша їхня питома вага припадає на 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (25,1%), 

хімічне виробництво металургійне виробництво та виробництво готових 

металевих виробів (16,2%) та машинобудування (23,3%) (табл. 2.34). 

Таблиця 2.34 
 

Структура запасів товарно-матеріальних цінностей за видами діяльності  
у переробній промисловості* 

(%) 
Вид діяльності  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Переробна промисловість 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
у тому числі       
виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 21,1 25,7 28,2 26,1 28,5 25,1 
легка промисловість 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 

текстильне виробництво; виробництво 
одягу, хутра та виробів з хутра 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
оброблення деревини та виробництво 
виробів з деревини, крім меблів 1,3 1,2 1,2 1,4 1,3 1,4 
целюлозно-паперове виробництво; 
видавнича діяльність 2,6 2,8 2,8 2,6 2,0 2,0 
виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 3,1 5,3 4,6 5,0 3,6 2,6 

хімічна та нафтохімічна промисловість 7,8 7,7 7,7 8,7 8,9 19,5 
хімічне виробництво 5,3 5,1 5,1 6,5 6,4 16,9 
виробництво гумових та пластмасових 
виробів 2,5 2,6 2,5 2,3 2,5 2,6 

виробництво іншої неметалевої мінеральної 
продукції 6,2 6,1 5,1 4,9 4,9 4,8 
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Продовж. табл. 2.34 
Вид діяльності  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів 25,1 20,1 21,5 20,3 19,6 16,2 
машинобудування 29,1 27,6 25,6 27,2 26,0 23,3 

виробництво машин та устатковання 11,9 11,8 10,7 11,0 9,1 8,8 
виробництво електричного, електронного 
та оптичного устатковання 5,5 5,2 5,0 5,1 4,7 4,3 
виробництво транспортних засобів та 
устатковання 11,7 10,6 9,8 11,0 12,2 10,3 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і 
монтаж машин і устатковання 2,0 1,9 1,9 2,3 3,6 3,6 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [26-31]. 

 

Структура запасів товарно-матеріальних цінностей у переробній 

промисловості в цілому не зазнала значних змін. Найпомітнішими змінами є 

збільшення частки запасів у виробництві харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів у 2012 році на 5,5% порівняно з 2008 р. на фоні зменшення 

частки запасів у металургійному виробництві та виробництві готових 

металевих виробів – на 4,7% і машинобудуванні – на 2,9%. 

Тенденції формування оборотного капіталу, і, відповідно у його складі 

запасів товарно-матеріальних цінностей, найбільш повно характеризує рівень 

забезпеченості підприємств промисловості власними оборотними активами 

(табл. 2.35-2.38).  

Таблиця 2.35 

Оборотні активи у загальних активах підприємств промисловості України 
(млрд. грн.) 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Оборотний капітал 
(оборотні активи) (ОА) 481,2 541,3 631,6 713,6 786,1 838,7 
Баланс (Б) 979,3 1097,5 1225,4 1386,0 1755,8 1872,2 
Частка оборотних 
активів у загальних 
активах підприємств, 
%, (ОА*100/Б) 49,1 49,3 51,5 51,5 44,8 44,8 

Джерело: розраховано автором за даними [26-31]. 
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Таблиця 2.36 

Оборотні активи у загальних активах підприємств переробної 
промисловості України 

(млрд. грн.) 
Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Оборотний капітал 
(оборотні активи) (ОА) 355,5 400,2 466,5 529,2 551,5 58,8 
Баланс (Б) 649,9 714,7 798,8 901,3 968,1 1014,0 
Частка оборотних 
активів у загальних 
активах підприємств, 
%, (ОА*100/Б) 54,7 56,0 58,4 58,7 57,0 57,6 

Джерело: розраховано автором за даними [26-31]. 
Таблиця 2.37 

Відволікання оборотних активів підприємств промисловості України 
(млрд. грн.) 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Дебіторська заборгова-
ність за товари, роботи, 
послуги: чиста реаліза-
ційна вартість (Дзб) 300,1 359,0 409,5 454,5 498,1 512,1 
Оборотні активи (ОА) 481,2 541,3 631,6 713,6 786,1 838,7 
Коефіцієнт 
відволікання оборотних 
активів, %, Дзб*100/ОА 62,4 66,3 64,8 63,7 63,4 61,1 

Джерело: розраховано автором за даними [26-31]. 
Таблиця 2.38 

Відволікання оборотних активів підприємств переробної промисловості 
України 

(млрд. грн.) 
Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги: чиста 
реаліза-ційна вартість (Дзб) 212,7 256,8 296,0 326,4 337,8 338,0 
Оборотні активи (ОА) 355,5 400,2 466,5 529,2 551,5 583,8 
Коефіцієнт відволікання 
оборотних активів, %, 
Дзб*100/ОА 59,8 64,2 63,4 61,7 61,2 57,9 

Джерело: розраховано автором за даними [26-31]. 
 

Результати розрахунків, здійснені на основі використання методики 

відповідно до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, 

фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства [69], свідчать, що 
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підприємства промисловості мають дефіцит власних оборотних коштів на 

31.12.2013 р. у обсязі 311,8 млрд. грн. (табл. 2.39), у тому числі переробної 

промисловості – 141,2 млрд. грн. (табл. 2.40).  

Таблиця 2.39 

Власні оборотні активи підприємств промисловості України 
(млрд. грн.) 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Власний капітал (ВК) 394,9 410,8 424,5 464,4 680,4 721,2 
Необоротні активи (НА) 491,3 546,8 583,4 659,3 957,3 1033,0 
Власні оборотні активи (ВОА), 
ВОА=ВК-НА -96,4 -136,0 -158,9 -195,0 -276,9 -311,8 
Оборотні активи (ОА) 481,2 541,3 631,6 713,6 786,1 838,7 
Коефіцієнт забезпечення власними 
оборотними активами, %, 
(ВК-НА)*100/ОА -20,0 -25,1 -25,2 -27,3 -35,2 -37,2 
Джерело: розраховано автором за даними [26-31]. 

Таблиця 2.40 
Власні оборотні активи підприємств переробної промисловості України 

(млрд. грн.) 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Власний капітал (ВК) 241,8 244,0 251,4 269,8 286,7 288,5 
Необоротні активи (НА) 289,1 308,9 326,2 364,3 409,6 429,7 
Власні оборотні активи (ВОА), ВОА=ВК-НА -47,3 -64,9 -74,8 -94,4 -122,9 -141,2 
Оборотні активи (ОА) 355,5 400,2 466,5 529,2 551,5 583,8 
Коефіцієнт забезпечення власними 
оборотними активами, %, (ВК-НА)*100/ОА -13,3 -16,2 -16,0 -17,8 -22,3 -24,2 
Джерело: розраховано автором за даними [26-31]. 
 

Оборотні активи у промисловості до 2013 р. збільшилася у 1,8 разів 

порівняно з 2008 р., однак їх дефіцит збільшився майже втричі, отже, власний 

капітал не покриває необоротні активи (основний капітал) і взагалі не бере 

участі у формуванні оборотного капіталу. 

Аналіз робочого капіталу підприємств промисловості України в цілому, 

переробної промисловості зокрема, також свідчить про дефіцит обігового 

капіталу (табл. 2.41), порівняно з мінімальним у 30% від загального обсягу 

оборотних активів та оптимальним – у 50% значенням (рис. 2.5).  
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Таблиця 2.41 
Робочий капітал (або чистий обіговий капітал) суб’єктів господарювання 

України за основними видами промислової діяльності за 2013 р. 
 

(млрд. грн.) 
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Оборотний капітал (оборотні 
активи) середнє значення) (ОА) 2995,1 812,4 113,4 567,6 131,4 
Поточні зобов'язання (середнє 
значення) (ПЗ) 2581,1 747,7 116,9 491,0 139,8 
Робочий капітал (РК), 
РК=ОА−ПЗ 414,0 64,7 -3,5 76,6 -8,4 
Робочий капітал,  
у % до оборотних активів 13,8 8,0 -3,1 13,5 -6,4 
Джерело: розраховано автором за даними [31]. 
 
 

 
Рис. 2.5. Робочий капітал за основними видами промислової діяльності 

у 2013 р., у % до оборотних активів 
 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [31]. 

 

Додатковим підтвердженням стану забезпеченості власними оборотними 

активами промислових підприємств України є розрахований вище коефіцієнт, 

який в цілому по промисловості становив у 2013 р. -37,2%, а у переробній 

промисловості – -24,2% (див. табл. 2.39, 2.40) при оптимальному значенні -10%, 

що свідчить по відсутність формування мінімальної потреби у цих коштах 

(критичний норматив).  
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Загалом за період 2008–2013 рр. забезпеченість власними оборотними 

активами має спадну тенденцію як у промисловості в цілому, так і у переробній 

промисловості зокрема (рис. 2.6, 2.7). 

 
Рис.2.6. Забезпеченість власними оборотними активами підприємств 

промисловості України у 2008–2013 рр. 
 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [26-31]. 
 
 

 
Рис.2.7. Забезпеченість власними оборотними активами підприємств 

переробної промисловості України у 2008–2013 рр. 
 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [26-31]. 
 

Результати розрахунків свідчать, що протягом з 2008-2013 р. 

спостерігається перманентне зниження забезпеченості власними оборотними 
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активами підприємств промисловості з -96,4 млрд. грн. у 2008 р. до -311,8,9 

млрд. грн. у 2013 р., при цьому коефіцієнт забезпечення власними оборотними 

активами становив -20,0 та -37,2% відповідно (див. табл. 2.39). Аналогічна 

тенденції спостерігається і у переробній промисловості (див. табл. 2.40). Отже, 

дефіцит покривається за рахунок комерційного кредиту (кредиторської 

заборгованості), який виступає як безкоштовний позичковий капітал.  

Отже, найбільші обсяги оборотних активів в запасах товарно-

матеріальних цінностей за видами економічної та промислової діяльності 

зосереджено на підприємствах обробної промисловості, що зумовлено 

особливостями виробничого процесу, і їх оптимізація є головним чинником 

приросту продуктивності факторів виробництва і повинна сприяти підвищенню 

конкурентоспроможності національної економіки в цілому.  

 

2.3. Запаси у контексті забезпеченості оборотного капіталу власним 

та позичковим капіталом  

 

Оборотний капітал, як наймобільніший актив, що належить до грошових 

ресурсів або інших активів, які можуть бути швидко перетворені у грошові 

ресурси, характеризується у двох аспектах – споживчої вартості та вартісного 

складу [5, с. 187]. 

З метою вивчення структурних особливостей запасів та визначення 

причинно-наслідкових зв’язків процесу їх формування і розробки шляхів 

підвищення ефективності управління, доцільно, виходячи з аналізу вартісних та 

структурних пропорцій оборотного капіталу України в цілому та власне 

оборотних активів у запасах товарно-матеріальних цінностей, дослідити 

тенденції капіталоутворення та за умови негативних проявів обґрунтувати 

напрями їх нівелювання. 

Аналіз динаміки власного капіталу та вартісних показників, які 

характеризують його складові (табл. 2.42), свідчить про те, що неоплачений та 

вилучений капітал становив на кінець 2013 р. 114,9 млрд. грн. (біля 10% 
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загального обсягу статутного капіталу). Якщо у 2005 р. номінальний обсяг 

власного капіталу переважав ВВП у 1,5 рази, то на кінець 2008 р. – в 1,2 рази, що 

відображає тенденцію до звуження каналів капіталоутворення власного капіталу. 

Аналогічна тенденція відношення власного капіталу до ВВП була властива й для 

періоду 2009-2011 р. У 2012 р. знову відбулося його зростання – до 1,4 рази, однак 

у 2013 р. – зниження до 1,2 разів. Це свідчить про чутливість процесів формування 

власного капіталу у досліджуваному періоді, які відбулися на фоні поступового 

збільшення відношення запасів товарно-матеріальних цінностей у 2005-2013 р. з 

37,2% у 2005 р. до 45,8% у 2013 р. в цілому, однак прямо кореспондувалося з 

питомою вагою у їх структурі виробничих запасів з запізненням на рік 

(див. табл. 2.5).  

Таблиця 2.42 

Власний капітал суб’єктів господарювання України у 2005–2013 рр.* 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ВВП, млрд. грн. 441,5 544,2 720,7 948,1 913,4 1082,6 1302,1 1411,2 1522,7 
Власний капітал,  
% до ВВП 152,5 147,4 145,8 119,6 139,0 131,8 121,8 135,0 128,1 

млрд. грн. 
Власний капітал,  
у т.ч.: 

673,0 801,9 1050,6 1133,6 1269,5 1426,7 1586,3 1904,9 1950,4 

статутний капітал 388,3 461,6 552,0 648,5 742,9 767,0 854,0 909,6 1173,3 
додатковий капітал 263,0 302,5 402,5 503,9 599,6 734,6 776,5 992,8 820,3 
резервний капітал 14,6 19,7 23,8 35,0 34,3 39,3 43,6 47,1 50,7 
нерозподілений прибуток 
(не покритий збиток) 36,7 65,7 138,7 49,6 -7,1 -17,7 16,1 57,0 20,9 
неоплачений та вилучений 
капітал (-) 29,7 47,6 66,5 103,4 100,1 96,6 103,8 101,6 114,9 

% загальної вартості власного капіталу 
Власний капітал,  
у т.ч.: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

статутний капітал 57,7 57,6 52,5 57,2 58,5 53,8 53,8 47,8 60,2 
додатковий капітал 39,1 37,7 38,3 44,4 47,2 51,5 49,0 52,1 42,1 
резервний капітал 2,2 2,5 2,3 3,1 2,7 2,8 2,7 2,5 2,6 
нерозподілений прибуток 
(не покритий збиток) 5,5 8,2 13,2 4,4 -0,6 -1,2 1,0 3,0 1,1 
частка, яка зменшує суму 
власного капіталу, % -4,4 -5,9 -6,3 -9,1 -7,9 -6,8 -6,5 -5,3 -5,9 
Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 

 



98 

Власний капітал доцільно оцінювати, перш за все, за характеристиками його 

складових, що визначають ефективність його формування, серед яких чільне 

місце посідає статутний капітал, що створюється за рахунок внесків засновників 

для здійснення господарської діяльності. 

Обсяг статутного капіталу змінюється під впливом інтенсивності 

надходження коштів від власників суб’єктів господарювання або вилучення з 

нього коштів, характеру результатів діяльності підприємств (прибутку або 

збитків), зміни вартості активів та ін.  

Обсяг статутного капіталу суб’єктів господарювання економіки України 

становить більше 50% власного капіталу й протягом 2005–2012 рр. загалом мав 

спадну тенденцію відповідно до даних структури їх балансів на кінець року. Так, 

у 2005 р. він дорівнював 388,3 млрд. грн. (57,7 % від загального обсягу власного 

капіталу), а 2012 р. – при збільшені вартості до 909,6 млрд. грн. втратив вагу до 

47,8% на користь додаткового капіталу, питома вага якого у власному капіталі, 

навпаки, зросла з 39,1% у 2005 р. до 52,1% у 2012 р. (див. табл. 2.42). Це може 

свідчити про недостатність у його номінальної вартості корпоративних прав, 

прав власності на частку в статутному капіталі, включаючи права на управління, 

отримання відповідної частки прибутку, а також частки активів у разі ліквідації. 

У 2013 р. частка статутного капіталу від загального обсягу власного капіталу 

зросла до 60,2%.  

Додатковий капітал формується з вартості дооцінки активів, дарчого 

капіталу у вигляді безоплатно отриманих активів, а також нерозподіленого 

прибутку, приросту майна акціонерного товариства від переоцінки, зокрема 

індексації основних засобів. Він також включає емісійний дохід від продажу акцій 

понад їх номінальну вартість, безоплатно одержані грошові кошти та матеріальні 

цінності на виробничі цілі, кошти на поповнення оборотних активів. 

Наявність та обсяги додаткового капіталу є досить вагомими факторами 

здійснення господарської діяльності, оскільки він використовується на покриття 

балансових збитків за умови, що на ці цілі вже використані всі інші джерела, на 
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збільшення статутного чи пайового капіталу, на покриття різниці між фактичною 

собівартістю вилученого капіталу, що анулюється, та його номіналом.  

Незважаючи на низький рівень у структурі власного капіталу, така його 

складова, як резервний капітал має важливе значення як сума резервів, створених 

за рахунок нерозподіленого прибутку підприємств відповідно до чинного 

законодавства або установчих документів. Однак, протягом досліджуваного 

періоду на фоні збільшення вартісної величини резервного капіталу з 14,6 млрд. 

грн. у 2005 р. до 50,7 млрд. грн. на кінець 2013 р., його структурні параметри не 

зазнали суттєвих змін у складі власного капіталу: частка резервного капіталу 

становила на кінець 2013 р. 2,6% у власному капіталі суб’єктів господарювання 

України, порівняно з 2,2% у 2005 р., що фактично засвідчує відсутність 

позитивних зрушень у його формуванні (див. табл. 2.42). 

Для поповнення капіталу та створення резерву виплати дивідендів 

акціонерам та власникам може бути використаний прибуток після сплати 

податку, виплати дивідендів, відрахувань до резервного фонду, який на кінець 

2013 р. як непокритий збиток становив 20,9 млрд. грн.  

Вищенаведене дає підстави стверджувати про неоптимальність пропорцій 

складових власного капіталу. Незважаючи на те, що питання статутного 

капіталу неодноразово піднімалося суб'єктами господарювання, чинне 

законодавство і досі не зреагувало на його вирішення. В цьому зв'язку 

необхідно звернути увагу на законодавство щодо формування статутного 

капіталу, яке визначає досить низькі вартісні вимоги, які не змінюються в 

залежності від зростання виробництва та доходів. Це спонукає підприємців 

уникати значних капітальних вкладень, різними шляхами виводити їх з 

офіційного обороту та спрямовувати в інший бізнес. Через низькі законодавчі 

вимоги до формування статутного капіталу, втрачається контроль над його 

рухом і тому потребує реальних трансформацій.  

Незважаючи на негативну тенденцію звуження чинників 

капіталоутворення, погіршення диспропорцій власного капіталу та фінансової 

залежності суб'єктів господарювання, у фінансуванні господарської діяльності 
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досить значну роль відіграють боргові інструменти. Залежність від позичкового 

капіталу характеризує коефіцієнт заборгованості, який показує, скільки залу-

чених коштів припадає на одиницю власних (табл. 2.43). 

Таблиця 2.43 
Рівень заборгованості позичкового капіталу 

 

(млрд. грн.; на кінець року) 
Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 

Позичковий капітал 
(довгострокові та поточні 
зобов'язання) (ПК), 
 у т. ч.: 

763,5 
 

988,2 
 

1372,4 
 

2028,0 
 

2314,3 
 

2566,9 
 

2958,0 
 

3370,0 
 

3712,9 
 

довгостроковий 
позичковий капітал 
(зобов'язання) (ДК) 136,9 213,7 350,8 578,6 608,8 675,6 774,7 897,2 1070,7 
короткостроковий 
позичковий капітал 
(зобов'язання) (КК) 626,6 774,5 1021,6 1449,4 1705,5 1891,3 2183,3 2472,8 2642,2 
Власний капітал (ВК) 673,0 801,9 1050,6 1133,6 1269,5 1426,7 1586,3 1904,9 1950,4 
Коефіцієнт 
заборгованості (Кз),  
Кз= ПК/ВК  1,14 1,23 1,31 1,79 1,82 1,80 1,87 1,77 1,90 
Примітка: допустиме значення менше 1. 
Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 
 

Показовим у цьому контексті є розрахований зі складових сукупного 

капіталу суб’єктів господарювання України коефіцієнт заборгованості, рівень 

якого й у 2005 р. становив 1,14, при допустимому значенні менше 1. До 2013 р. 

він збільшився до 1,90 (на 1 грн. власних коштів припадало 1,90 грн. 

позичкових), що свідчить про їх значну залежність від кредиторів та її 

посилення за результатами досліджуваного періоду, тобто про зниження 

фінансової стійкості через нездатність до повернення зобов’язань.  

Оскільки суми власного та позичкового капіталу мають не повністю 

порівняні значення [9, с. 166], доцільно при оцінюванні їх співвідношення 

враховувати, що наданий позичковий капітал у грошовій або товарній формі 

зазвичай оцінюється в цінах, наближених до ринкових, що впливає на вартісні 

характеристики складових сукупного капіталу. Крім того, необхідно 

враховувати, що через відображення у балансі за історичною вартістю, власний 

капітал фактично є заниженим відносно поточної ринкової вартості.  
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Однак, відомі підходи до оцінювання власного капіталу шляхом 

вираження його вартості через поточну ринкову [9, с. 168] застосовувані лише 

для оцінювання в масштабах окремого суб’єкту господарювання. Для 

оцінювання загальної величини сукупного капіталу суб’єктів господарювання 

України такий метод, на жаль, непридатний. 

Аналіз статистичних даних свідчить про те, що частка власного капіталу є 

досить незначною й постійно зменшується (див. табл. 2.42), що підтверджується 

динамікою коефіцієнта заборгованості, яка постійно погіршується (рис. 2.8), на 

що впливають особливості галузевого формування капіталу, форма організації 

бізнесу, обсяги господарської діяльності підприємств, темпи накопичення 

заборгованості, рівень прибутковості активів, розмір відсоткових ставок, умови 

оподаткування розподіленого і нерозподіленого прибутку, а найголовніше – 

політика капіталоутворення та формування вартісних оцінок власного капіталу 

підприємств.  

 
 Рис.2.8. Динаміка вартісних параметрів та структурних пропорцій 

капіталу за 2005–2013 рр. 
 

Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 
 

Змінам такого стану вартісних та структурних параметрів власного 

капіталу суб’єктів господарювання України сприятиме удосконалення вартісної 

політики формування капіталу, а також проведення індексації (переоцінки) 

балансової вартості всіх його складових. Однак серед фахівців існують різні 

погляди щодо раціональних структурних пропорцій капіталу. Частина 

дослідників вважає, що частка власного капіталу повинна становити не менше 
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60%, для торгівлі – 50%, а інші – вважають оптимальною пропорцію власного і 

позичкового капіталу – 2:1. Досить поширеною серед науковців є думка, що 

співвідношення власного і позичкового капіталу має становити 1:1 [116, с. 494]. 

Більш детальний аналіз динаміки вартісних параметрів власного капіталу 

по відношенню до ВВП (рис.2.9) свідчить про його постійне зменшення на 

користь позичкового практично без коливань.  

Якщо на кінець 2005 р. обсяг власного капіталу перевищував ВВП в 1,5 

рази, то на кінець 2008 р. – 1,2 рази, у 2009 р. – 1,4 й дещо знизився у 2013 р. За 

період з 2005–2013 рр. ВВП зріс майже у 3,5 рази, а власний капітал – 3 рази. 

Позичковий капітал за цей час збільшився майже у 5 разів. Це підтверджується 

динамікою відношення позичкового та власного капіталу до ВВП протягом 

досліджуваного періоду (див. рис. 2.8).  

 
Рис.2.9. Тенденції вартісних параметрів капіталу суб’єктів  

господарювання України за 2005–2013 рр. 
 
Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 

 

Таким чином, на основі виявлених негативних тенденцій втрати власного 

капіталу, можна зробити висновок про звуження фінансових ресурсів 

економічного зростання.  

З метою підтримання необхідного рівня фінансової незалежності питома 

вага власного в структурі сукупного капіталу повинна бути на рівні 50% і 

більше. У зв’язку з цим, для досягнення оптимальних пропорцій капіталу 
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актуалізується необхідність вироблення на державному рівні механізмів 

нарощення власного капіталу суб’єктів господарювання. 

Оптимальною прийнято вважати структуру капіталу, що мінімізує 

загальні капітальні витрати, тобто мінімізує його вартість [133, с. 205-212]. 

Провідними фахівцями визначено основні особливості розроблення та 

впровадження в практику методики оптимізації структури власного капіталу 

суб’єктів господарювання України за конкретними аспектами [134, с. 66] 

(рис. 2.10). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джерело: узагальнено автором за [134]. 

Інформаційний 
аспект 

вдосконалення системи інформаційного 
забезпечення 

створення продуманої та налагодженої структури 
інформаційних потоків 

 
контроль за достовірністю та надійністю інформації 

застосування сучасних методів обробки інформації 
 

Адаптивний 
аспект 

адаптація методики оптимізації структури власного 
капіталу, розробленої на основі сучасних методів 

фінансового менеджменту 
 

адаптація наявних методів оптимізації структури 
капіталу, що використовуються в світовій практиці  

Нормативно-
правовий 

аспект 
 

вдосконалення законодавчої бази щодо 
формування та використання власного капіталу 

створення інституційних умов щодо оптимізації 
використання власного капіталу 

Економіко-
політичний 

аспект 

врегулювання правил функціонування 
господарюючих суб’єктів в ринковій економіці 

забезпечення стабільності платіжної дисципліни 

Управлінський 
аспект 

системний підхід в управління власним капіталом 

застосування науково-обґрунтованих методів 
оптимізації структури власного капіталу 

Рис. 2.10. Напрями впровадження в практику методики оптимізації 
структури власного капіталу 
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Тенденцією корпоративного фінансового сектору багатьох країн є 

застосування позичкового капіталу як одного з основних фінансових 

регуляторів кругообігу оборотного капіталу, однак це веде до зниження 

інвестиційних можливостей та диспропорційності в розміщенні вільних 

грошових капіталів за різними секторами економіки, що, за теорією М. Туган-

Барановського, є головною причиною економічних криз [38].  

Оскільки за результатами аналізу вартісних оцінок та структурних 

характеристик оборотного капіталу, у фінансуванні діяльності суб’єктів 

господарювання України переважає позичковий капітал, у сфері фінансового 

забезпечення переважають відносини зобов'язально-кредитного характеру, що 

засновані на принципах повернення, строковості, платності, майнового 

забезпечення.  

Крім того, слід зауважити, що набули розповсюдження відносини між 

капіталодавцями і суб’єктами господарювання на правах залучення 

позичкового капіталу, який перевищує суму власного. Це призводить до того, 

що кредитори набувають фактичного права контролю над ними, де 

капіталодавцями виступають банки та інші фінансово-кредитні установи, 

постачальники та клієнти, власники підприємств, персонал, держава, які 

надають капітал на правах позички як у грошовій, так і в товарній формі. 

Загалом позичковий капітал суб'єктів господарювання характеризує 

сукупний обсяг фінансових зобов'язань, тобто загальну суму боргу 

підприємства. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

зобов’язання визначено як заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до 

зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди [70], 

яка виражається сумою зобов'язань внаслідок прийнятих у минулому 

фінансових зобов'язань, що є підставою для вилучення коштів у суб'єктів 

господарювання в майбутньому і можливої втрати від такого вилучення 

економічної вигоди. 
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Однією з характеристик структурних пропорцій позичкового капіталу є 

коефіцієнт його концентрації, який відображає її рівень в цілому по економіці. 

Коефіцієнт концентрації його відображає частку залучених коштів у загальній 

сумі коштів, авансованих у діяльність суб’єктів господарювання, яка 

нормативно не повинна перевищувати 0,5. Чим менша частина позичкового 

капіталу в загальній сумі пасивів, тим менший ризик. Досить поширеним є 

переконання, що частка власного капіталу повинна бути достатньо великою з 

нижньою межею – 0,6 [43]. 

Результати розрахунків коефіцієнту концентрації позичкового капіталу, 

свідчать що його рівень протягом 2005–2013 рр. має тенденцію до зростання з 

0,52 у 2005 р. до 0,65 у 2013 р. (табл. 2.44) є підстави зробити висновок, що 

підприємства активізували використання кредитного ресурсу та не зацікавлені 

у нарощенні власного капіталу.  

Таблиця 2.44 
Рівень концентрації позичкового капіталу 

 

(млрд. грн.; на кінець року) 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Позичковий капітал 
(довгострокові та поточні 
зобов'язання) (ПК) 763,5 988,2 1372,4 2028,0 2314,3 2566,9 2958,0 3370,0 3712,9 
Баланс (Б) 1477,9 1842,4 2494,1 3245,4 3676,1 4097,0 4676,1 5420,0 5712,3 
Коефіцієнт концентрації 
позичкового капіталу 
(Ккпк) Ккпк=ПК/ Б 0,52 0,54 0,55 0,63 0,63 0,63 0,63 0,62 0,65 
 Примітка: оптимально допустиме значення менше 0,5. 
Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 

 

Однак у структурі сукупного капіталу суб’єктів господарювання, 

довгостроковому позичковому капіталу належить незначна частка. На кінець 

2013 р., довгостроковий позичковий капітал суб’єктів господарювання України 

становив 18,9% від сукупного та 28,8% від загального позичкового капіталу 

(табл. Б.1, табл. 2.45). Це свідчить про незадовільний рівень використання 

довгострокових інструментів фінансування, що не дає можливість нарощення 

економічного потенціалу і забезпечення більш ефективного використання 

власного капіталу.  
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Таблиця 2.45 

Вартісні параметри капіталу суб'єктів господарювання України 
(млрд. грн.; на кінець року) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Власний капітал  673,0 801,9 1050,6 1133,6 1269,5 1426,7 1586,3 1904,9 1950,4 
Позичковий капітал 
(довгострокові та поточні 
зобов'язання) 763,5 988,2 1372,4 2027,9 2314,2 2566,9 2957,9 3370,1 3712,9 
Сукупний капітал 1436,5 1790,1 2423,0 3161,5 3583,7 3993,6 4544,2 5275,0 5663,3 
Довгострокові зобов'язання 137,0 213,7 350,8 578,5 608,8 675,6 774,7 897,2 1070,7 

% до сукупного 9,5 11,9 14,5 18,3 17,0 16,9 17,0 17,0 18,9 
% до позичкового 17,9 21,6 25,6 28,5 26,3 26,3 26,2 26,6 28,8 

Поточні зобов'язання 626,5 774,5 1021,6 1449,4 1705,4 1891,3 2183,3 2472,8 2642,2 
% до сукупного 43,6 43,3 42,2 45,8 47,6 47,4 48,0 46,9 46,7 
% до позичкового 82,1 78,4 74,4 71,5 73,7 73,7 73,8 73,4 71,2 

Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 
 

Загальний обсяг довгострокових зобов’язань суб’єктів господарювання на 

кінець 2013 р. становив 1070,7 млрд. грн. порівняно з 137,0 млрд. грн. у 2005 р., 

при цьому помітних змін у структурі довгострокових зобов’язань за видами 

економічної діяльності не спостерігалося. Незначне зменшення частки 

відбулося у будівництві, торгівлі, діяльності транспорту та зв’язку, фінансовій 
діяльності на користь промисловості та операцій з нерухомим майном, оренди, 

інжинірингу та надання послуг підприємцям. 

Короткострокове фінансування асоціюється зі строками обороту 

оборотного капіталу, тобто з рухом капіталу в межах одного року [101, с. 521; 

114, с. 404]. Для залучення фінансування суб'єкти господарювання звертаються 

до комерційних банків, інших кредитних інституцій, а також до грошового 
ринку. Основними джерелами короткострокового фінансування є: комерційний 

(торговий) кредит постачальників сировини, напівфабрикатів, матеріалів, 

послуг; банківські короткострокові позички; факторинг; емісія 

короткострокових фінансових інструментів та ін. 

Результати аналізу структури позичкового капіталу свідчать про високий 

рівень фінансової залежності суб’єктів господарювання України від запози-
чених коштів. Отже, у своїй господарській діяльності вони є повністю 

залежними від зовнішнього фінансування.  

http://buklib.net/books/28178/#_ftn1
http://buklib.net/books/28178/#_ftn1
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Поточним зобов’язанням суб’єктів господарювання України у загальній 

сумі пасиву належало у 2005 р. 43,6%, а у 2013 р. – 46,7%, що становило 626,5 та 

2642,2 млрд. грн. відповідно (див. табл. 2.45). Структура поточних зобов'язань 

протягом 2008–2013 рр. практично не зазнала змін і найбільша частка у ній 

припадала на промисловість (28-30%), торгівлю, ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку (34-40%) і операції нерухомим майном, 

оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (14-17%) (табл. Б.2). 

Найбільші темпи зростання поточних зобов’язань у вартісному виразі 

спостерігалися у 2008 р. за загальними їх обсягами та за тими видами діяльності, 

які мають найбільшу частку у загальній структурі поточних зобов’язань. 

Оскільки значна частина поточних потреб фінансування суб’єктів 
господарювання України покривається джерелами короткострокового 

фінансування, найбільша частка їх структурі припадає на кредиторську 

заборгованість, яка у 2013 р. становила – 82,1 % до поточних зобов'язань 

підприємства (табл. 2.46).  
Таблиця 2.46 

Поточні зобов'язання суб’єктів господарювання України 
 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
млрд. грн. 

Поточні зобов'язання 
у тому числі: 

1449,4 1705,4 1891,3 2183,3 2472,8 2642,2 

короткострокові кредити банків 227,9 224,3 225,8 275,2 317,0 371,8 
поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями 40,3 53,3 69,4 68,5 90,8 100,6 
кредиторська заборгованість 1181,1 1427,8 1596,0 1839,5 2065,1 2169,9 

% загальної обсягу 
Поточні зобов'язання 
у тому числі: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

короткострокові кредити банків 15,7 13,2 11,9 12,6 12,8 14,1 
поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями 2,8 3,1 3,7 3,1 3,7 3,8 
кредиторська заборгованість 81,5 83,7 84,4 84,3 83,5 82,1 
Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 

 
Кредиторська заборгованість – заборгованість підприємства фізичним та 

юридичним особам: за матеріальні цінності, виконані роботи й отримані 

послуги (у тому числі яка забезпечена векселями); з сум авансів, одержаних від 
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інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг); 

за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників 

підприємства; з позабюджетних платежів; також заборгованість підприємства з 

оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату; заборгованість 

підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з розподілом прибутку 
(дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу; заборгованість 

пов’язаним сторонам і з внутрішньовідомчих розрахунків; інша заборгованість 

із поточних зобов’язань [30, с. 25].  

Значні обсяги кредиторської заборгованості накопичуються в результаті 

операцій з розрахунків за товари, роботи, послуги (табл. 2.47), питома вага яких 

у заборгованості у 2005 р. становила 56,4%, і, поступово зменшуючись, у 
2013 р. становила вже 51,1%.  

Таблиця 2.47 

Кредиторська заборгованість суб’єктів господарювання України* 
(млрд. грн.; на кінець року) 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ВВП, млрд. грн. 441,45 544,15 720,73 948,06 913,35 1082,57 1302,08 1411,24 1522,7 
Кредиторська 
заборгованість,  
% до ВВП 91,7 85,1 80,9 124,6 156,3 147,4 141,3 146,3 142,5 

млрд. грн. 
Кредиторська 
заборгованість,  
у тому числі: 

404,9 
 

463,2 
 

582,8 
 

1181,1 
 

1427,8 
 

1596,0 
 

1839,5 
 

2065,1 
 

2169,9 

за товари, 
роботи, послуги 228,2 257,0 323,3 672,3 770,1 824,3 960,0 1027,4 1109,1 
з бюджетом 19,5 17,2 17,8 22,8 26,3 48,3 35,8 30,3 32,4 
зі страхування 3,1 3,6 4,1 7,6 11,0 8,3 10,0 11,3 13,0 
з оплати праці 5,2 6,1 7,6 11,0 11,9 10,8 12,0 13,7 13,5 
інша поточна 
заборгованість 148,9 179,4 230,0 467,5 608,4 704,4 821,8 982,3 1001,9 

% 
Кредиторська 
заборгованість,  
у тому числі: 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

за товари, 
роботи, послуги 56,4 55,5 55,5 56,9 53,9 51,6 52,2 49,8 51,1 
з бюджетом 4,8 3,7 3,1 1,9 1,8 3,0 1,9 1,5 1,5 
зі страхування 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 
з оплати праці 1,3 1,3 1,3 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 
інша поточна 
заборгованість 36,8 38,7 39,5 39,6 42,6 44,1 44,7 47,6 46,2 

Джерело: розраховано автором за даними [23-31]. 
 



109 

Аналіз структури кредиторської заборгованості також свідчить про 

невирішеність проблем розрахунків з бюджетом, хоча частка обсягів 

кредиторської заборгованості, які підлягали сплаті до бюджету у 2012 р., 

досить помітно зменшилася і становила 1,5% порівняно з 4,8% у 2005 р. 

Крім того, протягом досліджуваного періоду не вирішено проблему 

погашення заборгованості з оплати праці, загальна сума якої кінець 2005 р. 

становила 5,2 млрд. грн. (1,3% загальних обсягів заборгованості), а за 

підсумками 2012 р. зросла майже втричі – до 13,7 млрд. грн. 

Спроможність погашення кредиторської заборгованості характеризує 

рівень виконання поточних зобов’язань. Хоч прострочення його періоду понад 

термін позовної давності збільшує для суб'єктів господарювання інший 

операційний дохід, але це може призвести до порушення господарських 

зв’язків та втрати довіри постачальників та інших кредиторів. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що у фінансуванні діяльності 

суб’єктів господарювання України переважає позичковий капітал, що відносно 

формування структури оборотного капіталу, й, відповідно, запасів товарно-

матеріальних цінностей:  

– по-перше, сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану за 

умови, що кошти не заморожуються на тривалий час в обороті і вчасно 

повертаються; 

– по-друге, створює підстави фактичного права контролю кредиторів над 

суб’єктом господарювання, оскільки це відносини зобов'язально-кредитного 

характеру, що засновані на принципах повернення, строковості, платності, які 

перевищують суму власного капіталу. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі дисертації «Матеріальні запаси у структурі 

оборотного капіталу суб'єктів господарювання економіки України» 

охарактеризовано запаси як структурну складову нагромадження капіталу за 
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СНР та оборотного капіталу в цілому й за окремими видами економічної і 

промислової діяльності; виявлено особливості їх формування у контексті 

забезпеченості власним та позичковим капіталом.  

Визначення особливостей впливу запасів на макроекономічні процеси в 

Україні дозволяє стверджувати, що їх найбільший вплив на нагромадження 

капіталу відбувся у 1991–1995 рр. Значний вплив на нагромадження капіталу 

простежується у 2007–2010 рр., дефлятор зміни запасів матеріальних-оборотних 

коштів (138,9%), який перевищував дефлятор ВВП країни (122,7%) та дефлятор 

валового нагромадження капіталу ВНОК (128,0%). Завдяки цьому нарощувалися 

запаси заради отримання «холдингового прибутку» та формувався дефіцит 

оборотного капіталу через відкладення в часі отримання прибутку від діяльності, 

який є джерелом не лише оборотного капіталу а й нагромадження капіталу.  

Розкриття особливостей кризових періодів економіки України дозволило 

обґрунтувати, що у період найглибшого кризового падіння 1990–1994 рр. зміна 

запасів матеріальних оборотних коштів у порівняльних цінах зросла від 2,4% ВВП 

(4 млрд. крб.) до 15,5% ВВП (17707 млрд. крб.), тобто їх розмір станом на 1 січня 

1995 року складав 83,4% ВНОК (21237 млрд. крб.), що свідчило про пріоритет 

отримання «холдингового прибутку» над пріоритетом нагромадження основного 

капіталу та породжувало ще більший дефіцит обігових коштів.  

Розкриття особливостей ролі запасів у інфляційних процесах дало 

можливість виявити, що протягом 1990–1994 рр. «холдинговий прибуток», 

отриманий від зростання цін на матеріально-оборотні кошти, був найвищим і 

відмінності у діючій на той час методології обчислення нагромадження на чистій 

основі давали ґрунт для викривлення реальної вартості капіталу на початку 90-х 

років. У 1995 р. обсяг запасів оборотних матеріальних коштів проти попереднього 

року скоротився майже у 4 рази проти попереднього року, внаслідок цього питома 

вага цього елементу ВВП скоротилась до 3,3%. В останні роки найбільше 

зростання обсягів запасів спостерігалося у 2011 р. (2,1% ВВП), що підтверджує 

тезу про отримання холдингового прибутку в умовах зростання цін. 
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Застосування таких макроекономічних інструментів аналізу як перерахунок 

запасів та компонентів ВВП у постійні ціни 2010 р., дозволило довести вплив 

інфляції на абсолютний розмір показника нагромадження капіталу та підтвердило 

необхідність глибшого дослідження стану матеріально-технічних запасів у 

структурі оборотного капіталу та за видами економічної діяльності. 

Розкриття особливостей структури активів суб’єктів господарювання 

України дозволило визначити, що частка оборотних активів, яка становить 

більше 50%, має тенденцію до зниження, що призводить до зменшення вартості 

основних засобів, та, відповідно, до зниження вартості власного капіталу при 

незмінності частки запасів товарно-матеріальних цінностей в цілому та 

виробничих запасів зокрема. 

Визначено, що запаси товарно-матеріальних цінностей займають у 

структурі оборотних активів другу, після дебіторської заборгованості, позицію, і 

становлять 23% зі зростанням їх частки у активах в цілому, що свідчить про 

неефективне управління запасами і отримання інфляційного прибутку. 

Про нераціональне використання суб'єктами господарювання України 

оборотного капіталу, що відображається на результатах їх діяльності, свідчить 

домінування дебіторської заборгованості у структурі оборотних активів. 

Виявлено структурні особливості запасів товарно-матеріальних цінностей за 

основними видами економічної діяльності в Україні протягом 2008–2013 рр., 

зокрема: коливання їх частки у промисловості в межах (30-37%), торгівлі (27-

33%), сільського господарства (8-11%) та (7-14% ) у операціях з нерухомим 

майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям. 

Визначено зміни у структурі запасів товарно-матеріальних цінностей за 

видами економічної діяльності протягом 2008–2013 рр., зокрема, зменшення 

частки запасів у промисловості у 2013 р. на 5,2% та торгівлі – на 6,3% порівняно з 

2008 р., зростання частки запасів у сільському господарстві на 2,9% порівняно з 

2010 р. та майже на 1% у операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та 

наданні послуг підприємцям, стрімке зростання частки запасів фінансової 

діяльності з 0,5% у 2008 р. до 17,6% у 2010 р. зі зменшенням до 9,8% у 2013 р. 
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Розкриття особливостей формування запасів за видами економічної 

діяльності дозволило виявити, що найбільші обсяги запасів товарно-матеріальних 

цінностей зосереджено на підприємствах переробної промисловості, що є 

головним чинником приросту продуктивності факторів виробництва й повинно 

сприяти підвищенню конкурентоспроможності національної економіки та її 

переходу до моделі економічному зростання. 

Розкриття особливостей запасів у промисловості свідчить про уповільнення 

зростання запасів майже за всіма видами переробної промисловості на кінець 

2013 р. порівняно з 2008 р. за виключенням хімічної та нафтохімічної 

промисловості, зростання запасів якої пришвидшилося, загалом майже вдвічі – з 

126,3% у 2008 р. порівняно з 2007 р. до 246,5% у 2013 р. порівняно з 2012 р. 

Особливості структури запасів товарно-матеріальних цінностей у 

переробній промисловості демонструють, що у 2013 р. найбільша їхня питома 

вага припадає на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

(25,1%), хімічне виробництво металургійне виробництво та виробництво готових 

металевих виробів (16,2%) та машинобудування (23,3%). 

Обґрунтовано, що основними чинниками, які сприяли зростанню обсягів 

запасів товарно-матеріальних цінностей за всіма видами промислової діяльності, 

стали зусилля суб’єктів господарювання у напрямі післякризового відновлення, 

зокрема: збільшення обсягів виробленої продукції, вкладання інвестицій в 

основний капітал, сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура, високий рівень 

внутрішнього споживчого попиту (зокрема на товари легкої, харчової та хімічної 

промисловості). 

Важливе значення має визначення рівня ефективності управління ресурсами 

на основі показника оборотності товарно-матеріальних запасів за прибутком як 

основним джерелом формування оборотного капіталу, який свідчить про 

зниження рентабельності запасів у 2013 р., причиною чого є зменшення прибутку 

та зростання обсягу запасів на відміну від 2012 р. 
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На основі аналізу вартісних параметрів та структурних пропорцій 

оборотного капіталу України в цілому та власне запасів товарно-матеріальних 

цінностей виявлено тенденції капіталоутворення, зокрема: зменшення частки 

власного капіталу, що підтверджується підвищенням коефіцієнта заборгованості, 

та переважанням позичкового капіталу, що відносно формування структури 

оборотного капіталу, й, відповідно, запасів товарно-матеріальних цінностей, 

сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану, й, поряд з цим, створює 

підстави фактичного права контролю кредиторів над суб’єктом господарювання. 

Результати досліджень, подані у розділі 2, відображені у працях автора [78; 

81; 82; 84; 151]. 
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РОЗДІЛ 3  

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ У СТРУКТУРІ 

ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ 
 

3.1. Управління запасами на основі оцінки рівня витрат на їх 

зберігання 

 

Важливість запасів в економіці ґрунтується на тому, що вони 
забезпечують стійкість діяльності, однак, за даними зарубіжних джерел, на 
утримання запасів вартістю в 1 долар витрачається від 0,15 до 0,35 долара, а в 
середньому – 0,25. Розрахунки окремих економістів свідчать про те, що річні 
витрати на утримання запасів становлять від 20 до 30% від їх вартості [17]. 

Таким чином, запаси повинні створюватися з урахуванням того, що 
витрати, пов'язані з їх наявністю, повинні бути нижчі витрат, пов'язаних з їх 
відсутністю, а успішність їх управління полягає у мінімізації обсягів товарно-
матеріальних запасів та сприяє зниженню витрат і підвищенню доходів. 

Для вирішення завдання оптимального управління запасами доцільно 
використання динамічних моделей, які, на відміну від статичних, незалежних 
від часу, описують економічні процеси та системи в динаміці, й дозволяють 
прогнозувати їх розвиток у майбутньому і відповідним чином реагувати на 
певні наслідки цього розвитку вже сьогодні [49]. 

Динамічне моделювання – організація багатокрокового процесу, де кожен 
крок відповідає поведінці системи у певний часовий період. Динамічні моделі 
охоплюють кілька часових періодів, що є більш реалістичним відображенням 
дійсності, однак динамічне моделювання на період (горизонт) планування Т – 
це досить складний процес, який складається з N окремих кроків-періодів [49; 
135], що означає: кожен поточний і-й крок базується на результатах 
попереднього (і–1)-го кроку, далі за певними правилами визначається і-й 
результат і формуються вхідні дані для наступного (і+1)-го кроку.  

Кожен часовий період має власний критерій ефективності, але треба 
визначити єдиний критерій, що інтегрує локальні критерії у загальний, який 
визначає узагальнену ефективність за весь період планування. Найчастіше 
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загальний критерій є зваженою сумою критеріїв для окремих періодів, де вагові 
коефіцієнти періодів та умови їх функціонування можуть залежати від часу. 
Крім того, важливою ознакою динамічних моделей є необхідність синхронізації 
подій, а також визначення початкових і кінцевих умов. 

Специфічною рисою динамічної моделі процесу, що триває у часі, є 
визначення й побудова локальної моделі окремого і-го періоду та об’єднання їх 
у загальну N-фазну модель з визначеними початковими й кінцевими 
граничними умовами. За її допомогою одночасно розв’язуються N-локальних 
статичних задач оптимізації за глобальним критерієм ефективності з 
урахуванням проміжних зв’язків. 

Метою здійснення господарської діяльності протягом періоду планування 
є задоволення попиту, який змінюється у часі. Загальні витрати складаються з 
витрат на виробництво і витрат на супровід продукції, зокрема на її зберігання. 
Виробнича політика на тривалий часовий період планування визначає періоди 
забезпечення попиту виготовленням продукції та використанням запасів, які 
складають суттєву частку собівартості продукції. Таким чином, управління 
запасами повинно базуватися на визначенні оптимального планування 
виробництва з мінімізацією загальних витрат на випуск продукції та її 
зберігання [132].  

Визначити оптимальність управління запасами можливо оцінивши його 
ефективність у відправному пункті горизонту досліджуваного періоду T (2008–
2011 рр.1 за видами економічної діяльності. Виходячи з рекурентності розв’язання 
задач на основі застосування динамічного моделювання (рекурентний характер 
зв’язків між операційними блоками) в основу обчислень покладемо рівняння 
балансу: 

tttt dxyy −+= −1  

(Запас на кінець періоду = Запас на початок періоду + Випуск – Попит), 

                                                   
1 У роботі для наочності результатів розрахунків горизонт досліджуваного періоду складає чотири роки – 2008-
2011 рр., що обумовлено змінами у поданні статистичних даних щодо структури запасів підприємств-суб’єктів 
підприємницької діяльності Державною службою статистики України: 1) у 2008 р. порівняно з 2007 р., у зв’язку 
зі спрощенням статистичної звітності з вилученням з її форм окремих показників; 2) у 2012 р. порівняно з 
попередніми чотирма роками, у зв’язку з адаптацією статистичної інформації до нової класифікації видів 
економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-2010), яка гармонізована з Класифікацією видів економічної 
діяльності Європейського Союзу (NACE Rev.2 – 2006) (Джерело: Офіційний сайт Державної служби 
статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/). 

http://ukrstat.gov.ua/
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де ty  – запаси на кінець поточного t-го періоду, 1−ty – запаси на початок t-го 

періоду, tx – обсяг випуску в t-й період, який треба знайти, td – попит, який 

треба задовольнити. Крім того, очевидно, що 0≥td  для всіх t. 

На весь період Т, у якому здійснюється оцінка складається з N часових 

періодів (років) й для кожного t-го періоду (t = 1, …, N) задамо такі змінні: 
− td  – попит, який треба задовольнити ( 0≥td для всіх t) (табл. 3.1); 

− tс  – витрати на випуск (проміжне споживання) в t-й період (табл. 3.2); 

− 0y  – запаси на початок N-го періоду (табл. 3.3); 

− Ny  – запаси на кінець N-го періоду (див.табл. 3.3); 

− ty  – запаси на кінець поточного t-го періоду (табл. 3.4); 

− 1−ty  – запаси на початок t-го періоду (табл. 3.5); 

− tv  – питома вартість зберігання запасів yt, яку треба знайти; 

− tx  – обсяг випуску в t-й період (табл. 3.6). 
Таблиця 3.1 

Попит, який треба задовольнити ( td ) 

(млн грн) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 113725 156801 158793 195018 
Добування паливно-енергетичних корисних 
копалин 28817 44620 44018 60609 
Добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 28746 46931 34474 57195 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 119204 150867 172432 197415 
Текстильна та шкіряна промисловість 14071 15980 16070 17830 
Деревообробна і целюлозно-паперова 
промисловість, видавнича справа 25890 35706 36545 41919 
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 55103 73382 63261 79452 
Хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби 49564 60886 50250 68555 
Виробництво інших неметалевих мінеральних 
виробів 29602 39757 27410 31993 
Металургія та оброблення металу 174612 225264 154108 223499 
Виробництво машин та устаткування 105821 132824 94238 131174 
Інші види виробництва 14336 16949 13918 20231 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу 
та води 60898 77688 85749 103317 
Будівництво 94307 117362 77631 98904 
Всього 914696 1195017 1028897 1327111 

Джерело: сформовано за розрахунками автора за даними [26-29; 73-75]. 
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Таблиця 3.2 
Витрати на випуск в t-й період ( tс ) 

(млн грн) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 83200 79412 107403 135412 
Добування паливно-енергетичних корисних 
копалин 119912 124246 166634 235035 
Добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 45357 29652 44862 56002 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 47013 63260 66569 79833 
Текстильна та шкіряна промисловість 6493 6071 7121 7079 
Деревообробна і целюлозно-паперова 
промисловість, видавнича справа 34718 32806 40577 42256 
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 83422 66130 79048 105887 
Хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби 67365 68232 95012 115079 
Виробництво інших неметалевих мінеральних 
виробів 41352 31339 37334 44484 
Металургія та оброблення металу 118223 80048 120253 146314 
Виробництво машин та устаткування 79789 47022 76747 105931 
Інші види виробництва 12208 9061 14551 16361 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу 
та води 61739 67593 83099 109970 
Будівництво 8714 5114 5737 14062 
Всього 809505 709986 944947 1213705 

Джерело: сформовано за розрахунками автора за даними [26-29; 73-75]. 
Таблиця 3.3 

Запаси N-го періоду  
(млн грн) 

Вид діяльності 
Запаси на початок 

 N-го періоду ( 0y ) 

Запаси на кінець  

N-го періоду ( Ny ) 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 23417,8 64944,3 
Добування паливно-енергетичних корисних 
копалин 4891,3 10287,3 
Добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 2936,8 5929,0 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 21833,7 32485,3 
Текстильна та шкіряна промисловість 1523,6 2642,2 
Деревообробна і целюлозно-паперова 
промисловість, видавнича справа 3297,7 5912,3 
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 4184,9 4730,6 
Хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби 6383,4 12025,6 
Виробництво інших неметалевих мінеральних 
виробів 4418,5 9589,4 
Металургія та оброблення металу 19754,4 38631,0 
Виробництво машин та устаткування 10393,9 18350,4 
Інші види виробництва 17683,3 29541,5 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу 
та води 10476,0 19032,0 
Будівництво 14205,7 22068,9 
Всього 145401,0 276169,8 

Джерело: сформовано за розрахунками автора за даними [26-29; 73-75]. 
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Таблиця 3.4 
Запаси на кінець поточного t-го періоду ( ty ) 

(млн грн) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 33950,3 35948,6 41894,4 64944,3 
Добування паливно-енергетичних корисних 
копалин 7148,9 7179,8 8657,2 10287,3 
Добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 4120,2 4138,0 4989,5 5929,0 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 22574,8 22672,3 27337,8 32485,3 
Текстильна та шкіряна промисловість 1836,1 1844,0 2223,5 2642,2 
Деревообробна і целюлозно-паперова 
промисловість, видавнича справа 4108,6 4126,4 4975,5 5912,3 
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 3287,4 3301,6 3981,0 4730,6 
Хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби 8356,9 8393,0 10120,1 12025,6 
Виробництво інших неметалевих мінеральних 
виробів 6663,9 6692,7 8069,9 9589,4 
Металургія та оброблення металу 26845,6 26961,6 32509,6 38631,0 
Виробництво машин та устаткування 12752,1 12807,2 15442,6 18350,4 
Інші види виробництва 20529,1 20617,8 24860,5 29541,5 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу 
та води 13225,8 13282,9 16016,3 19032,0 
Будівництво 20824,7 18986,8 17393,3 22068,9 
Всього 186224,4 186952,8 218471,1 276169,8 

Джерело: сформовано за розрахунками автора за даними [26-29; 73-75]. 
Таблиця 3.5 

Запаси на початок t-го періоду ( 1−ty ) 
(млн грн) 

Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 23417,8 33430,6 34931,3 44529,1 
Добування паливно-енергетичних корисних 
копалин 4891,3 5769,9 5858,4 7171,6 
Добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 2936,8 3464,4 3517,5 4305,9 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 21833,7 25755,8 26150,7 32012,5 
Текстильна та шкіряна промисловість 1523,6 1797,3 1824,8 2233,9 
Деревообробна і целюлозно-паперова 
промисловість, видавнича справа 3297,7 3890,1 3949,7 4835,1 
Виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 4184,9 4936,7 5012,3 6135,9 
Хімічне виробництво, гумові та пластмасові 
вироби 6383,4 7530,1 7645,5 9359,3 
Виробництво інших неметалевих 
мінеральних виробів 4418,5 5212,2 5292,1 6478,4 
Металургія та оброблення металу 19754,4 23303,0 23660,3 28963,9 
Виробництво машин та устаткування 10393,9 12261,0 12449,0 15239,5 
Інші види виробництва 17683,3 20859,8 21179,7 25927,2 
Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 10476,0 12357,9 12547,3 15359,9 
Будівництво 14205,7 18817,2 17977,7 15837,2 
Всього 145401,0 179385,9 181996,4 218389,4 

Джерело: сформовано за розрахунками автора за даними [26-29; 73-75]. 
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Таблиця 3.6 
Обсяг випуску в t-й період ( tx ) 

(млн грн) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 156801 158793 195018 261042 
Добування паливно-енергетичних корисних 
копалин 44620 44018 60609 79601 
Добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 46931 34474 57195 75331 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 150867 172432 197415 220682 
Текстильна та шкіряна промисловість 15980 16070 17830 21256 
Деревообробна і целюлозно-паперова 
промисловість, видавнича справа 35706 36545 41919 46176 
Виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 73382 63261 79452 93572 
Хімічне виробництво, гумові та пластмасові 
вироби 60886 50250 68555 93245 
Виробництво інших неметалевих 
мінеральних виробів 39757 27410 31993 39971 
Металургія та оброблення металу 225264 154108 223499 264759 
Виробництво машин та устаткування 132824 94238 131174 174088 
Інші види виробництва 16949 13918 20231 23707 
Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 77688 85749 103317 135032 
Будівництво 117362 77631 98904 124855 
Всього 1195017 1028897 1327111 1653317 

Джерело: сформовано за розрахунками автора за даними [26-29; 73-75]. 
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Перевіряємо чи tttt dxyy ≥+= −1 , тобто чи задовольняється попит td  в 

період t. Якщо в період t: tttt dxyy ≤+= −1 , то попит td  не задовольняється, 

тобто 001 ≤⇒≤−+= − ttttt ydxyy  (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 
Рівень )( tt dy −  задоволення(+)/незадоволення(–) попиту td в період t  

(млн грн) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 66494 35423 71156 110553 
Добування паливно-енергетичних корисних 
копалин 20694 5168 22449 26164 
Добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 21122 -8993 26238 22442 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 53497 47321 51134 55280 
Текстильна та шкіряна промисловість 3433 1887 3585 5660 
Деревообробна і целюлозно-паперова 
промисловість, видавнича справа 13114 4729 9324 9092 
Виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 22464 -5184 21203 20256 
Хімічне виробництво, гумові та пластмасові 
вироби 17705 -3106 25951 34049 
Виробництво інших неметалевих 
мінеральних виробів 14574 -7135 9875 14456 
Металургія та оброблення металу 70406 -47853 93051 70224 
Виробництво машин та устаткування 37397 -26325 49385 58154 
Інші види виробництва 20296 17829 27493 29403 
Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 27266 20419 30115 47075 
Будівництво 37261 -20914 39251 41788 
Всього 425722 13266 480210 544595 

Джерело: сформовано за розрахунками автора за даними [26-29; 73-75]. 
 
Аналіз рівня задоволення попиту свідчить, що у 2009 р. попит не 

задовольнявся за такими видами діяльності, як: добування корисних копалин, 

крім паливно-енергетичних; виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення; 

хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби; виробництво інших 

неметалевих мінеральних виробів; металургія та оброблення металу; 

виробництво машин та устаткування, будівництво. У першу чергу це пов’язано 

з кризовими явищами у економіці. Однак, додатково може бути ілюстрацією 

недоліків в управлінні запасами. 

Для забезпечення необхідного обсягу випуску поповнення запасів має 

відбуватися рівномірно, й, відповідно, середні витрати на зберігання кінцевих 

запасів становлять 2/)( 1 tttt yyvv +⋅= − . 

Витрати на утримання матеріальних запасів можуть становити від 10 

до 40% від їх закупівельної вартості, а в складі собівартості готової продукції н
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а частку затрат, пов'язаних з запасами, припадає від 20 до 90%, залежно від 

галузі [3]. 

Для виконання розрахунків приймемо середню вартість зберігання 

запасів за мінімально можливим рівнем, який становить 15% (див. табл. 1.1) від 

їх вартості й визначимо питому вартість tv зберігання запасів ty за видами 

економічної діяльності у досліджуваний період (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 
Питома вартість tv  зберігання запасів ty   

(%) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 25 29 28 25 
Добування паливно-енергетичних корисних 
копалин 25 27 25 25 
Добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 26 28 26 26 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 30 32 29 30 
Текстильна та шкіряна промисловість 27 30 27 28 
Деревообробна і целюлозно-паперова 
промисловість, видавнича справа 27 29 27 27 
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 34 37 34 34 
Хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби 26 28 26 27 
Виробництво інших неметалевих мінеральних 
виробів 25 27 25 25 
Металургія та оброблення металу 26 28 26 26 
Виробництво машин та устаткування 27 29 27 27 
Інші види виробництва 28 30 28 28 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу 
та води 27 29 27 27 
Будівництво 25 30 31 26 
Всього 27 29 27 27 

Джерело: сформовано за розрахунками автора за даними [26-29; 73-75]. 
 
 

Навіть при мінімально можливому рівні витрат на утримання та 

зберігання запасів питома їх вартість на кінець кожного року у досліджуваному 

періоді перевищує 25% від вартості власне запасів, а за окремими видами 

діяльності сягає 30-37%. 

Для перевірки оптимальності цільова функція (загальні витрати на випуск 

і зберігання) має вигляд min→⋅+= tttt yvcZ  за обмежень tttt dxyy −+= −1  

(рівняння балансу) та граничних умов 0≥tx (табл. 3.9).  
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Таблиця 3.9 
Загальні витрати на випуск і зберігання запасів ( tZ ) 

(млн грн) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 93028,4 89818,9 118926,9 151833,0 
Добування паливно-енергетичних корисних копалин 121846,1 126188,5 168811,3 237653,8 
Добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 46492,4 30792,4 46138,0 57537,2 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 54246,0 70524,2 74592,3 89507,7 
Текстильна та шкіряна промисловість 7036,8 6617,2 7728,3 7810,4 
Деревообробна і целюлозно-паперова промисловість, 
видавнича справа 35915,3 34008,5 41915,8 43868,1 
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 84652,4 67365,7 80397,0 107517,0 
Хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби 69743,2 70620,5 97676,8 118286,7 
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів 43130,1 33124,7 39338,3 46894,2 
Металургія та оброблення металу 125730,2 87587,7 128678,5 156453,2 
Виробництво машин та устаткування 83533,1 50782,2 80930,7 110969,5 
Інші види виробництва 18402,9 15282,6 21457,0 24681,3 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та 
води 65568,6 71439,1 87383,5 115128,8 
Будівництво 14933,5 10784,6 11042,7 19747,9 
Всього 864259,0 764936,8 1005017,1 1287888,9 

Джерело: сформовано за розрахунками автора за даними [26-29; 73-75]. 
 
Аналіз результатів розрахунку загальних витрат на випуск і зберігання 

запасів з урахуванням їх поточних обсягів (табл. 3.10) дозволив виявити 

види діяльності, у яких управління запасами є неоптимальним, тобто 

потребує вдосконалення з метою скорочення витрат, і, відповідно, 

підвищення ефективності їх функціонування. Серед галузей, які потребують 

оптимізації управління запасами: добування паливно-енергетичних 

корисних копалин, хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби, 

виробництво інших неметалевих мінеральних виробів. Об’єктивність 

отриманих результатів підтверджується співставленням виявлених видів 

діяльності з їх рівнем рентабельності (табл. 3.11).  

Крім того, певного покращення управління запасами, зважаючи на 

рівень витрат на випуск і зберігання запасів, без урахування вартості 

поточних запасів (табл. 3.12), вже у короткостроковій перспективі можуть 

потребувати такі галузі, як: виробництво коксу, продуктів нафто-

перероблення та інші види виробництва, до яких належить виробництво 

меблів, ремонт і монтаж машин та устатковання. 
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Таблиця 3.10 
 

Витрати на випуск і зберігання запасів порівняно з обсягами випуску з 
урахуванням обсягів запасів на кінець року ( ttt Zyx −+ ) 

(млн грн) 
Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 126978,7 102404,7 117985,5 119496,3 
Добування паливно-енергетичних корисних 
копалин 128995,0 -76400,5 -99545,1 -152123,8 
Добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 50612,6 7146,0 16046,5 50279,1 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 76820,8 127663,6 150160,5 133816,5 
Текстильна та шкіряна промисловість 8872,9 11250,1 12325,2 19357,9 
Деревообробна і целюлозно-паперова 
промисловість, видавнича справа 40023,9 6426,6 4978,7 7038,5 
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 87939,8 831,9 3036,0 -1919,3 
Хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби 78100,1 -12840,4 -19001,8 -15452,3 
Виробництво інших неметалевих мінеральних 
виробів 49794,0 -502,5 724,6 31707,8 
Металургія та оброблення металу 152575,8 89823,3 127330,2 126656,1 
Виробництво машин та устаткування 96285,2 55716,8 65685,9 92660,0 
Інші види виробництва 38932,0 19495,2 23634,4 18057,7 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу 
та води 78794,4 26667,7 31949,7 41972,1 
Будівництво 35758,2 85663,6 105254,7 381276,9 
Всього 1050483,4 443346,1 540565,0 852823,4 

Джерело: сформовано за розрахунками автора за даними [26-29; 73-75]. 
Таблиця 3.11 

Рентабельність підприємств за видами економічної діяльності 
 (%) 

Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 7,4 8,3 16,6 18,4 
Добування паливно-енергетичних корисних копалин 2,3 -3,2 3,9 0,1 
Добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 28,6 5 15,3 21,3 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів -3,4 1,7 0,9 0,8 
Текстильна та шкіряна промисловість 5,3 -0,9 -0,5 0,8 
Деревообробна промисловість  -11,3 -5 -1,9 0,1 
Целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа -5,9 -0,3 3,2 1,3 
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення -3,1 -3,8 -2 -2,4 
Хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби -0,8 -4,2 -2,4 -1,1 
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів -2,2 -4,6 -2,3 -0,4 
Металургія та оброблення металу 1,5 -4,6 -1,7 -1,5 
Виробництво машин та устаткування 0,2 0,9 1,2 2,5 
Інші види виробництва     
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та 
води -0,2 0 -0,2 2,2 
Будівництво -4,9 -4,4 -3,4 -1,6 
Всього -1,5 -1,5 0,5 1,8 
Машинобудування –0,6 0 2,3 4,7 

Джерело: сформовано за розрахунками автора за даними [26-29; 73-75]. 
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Таблиця 3.12 
Витрати на випуск і зберігання запасів порівняно з обсягами випуску без 

урахування обсягів запасів на кінець року ( tt Zx − ) 
(млн грн) 

Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 63772,6 68974,1 76091,1 109209,0 
Добування паливно-енергетичних корисних 
копалин -77226,1 -82170,5 -108202,3 -158052,8 
Добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 438,6 3681,6 11057,0 17793,8 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 96621,0 101907,8 122822,7 131174,3 
Текстильна та шкіряна промисловість 8943,2 9452,8 10101,7 13445,6 
Деревообробна і целюлозно-паперова 
промисловість, видавнича справа -209,3 2536,5 3,2 2307,9 
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення -11270,4 -4104,7 -945,0 -13945,0 
Хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби -8857,2 -20370,5 -29121,8 -25041,7 
Виробництво інших неметалевих мінеральних 
виробів -3373,1 -5714,7 -7345,3 -6923,2 
Металургія та оброблення металу 99533,8 66520,3 94820,5 108305,8 
Виробництво машин та устаткування 49290,9 43455,8 50243,3 63118,5 
Інші види виробництва -1453,9 -1364,6 -1226,0 -974,3 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу 
та води 12119,4 14309,9 15933,5 19903,2 
Будівництво 102428,5 66846,4 87861,4 105107,1 
Всього 330758,0 263960,2 322093,9 365428,1 

Джерело: сформовано за розрахунками автора за даними [26-29; 73-75]. 
 

У сучасних умовах господарювання рівень запасів з розрахункового 

показника перетворюється на одного з основних об’єктів управління, що 

забезпечують успіх економічної діяльності. Гнучкість при ухваленні рішень про 

формування стратегії управління запасами, зокрема, у змінах параметрів запасів, 

дозволить підвищити якість прийнятих рішень, знизити рівень витрат на їхнє 

утримання і зберігання та підвищити ефективність управління. Таким чином, 

створюючи модель управління запасами, незалежно від рівня агрегації, 

необхідно враховувати як його структурні особливості, так і виробничу 

специфіку, тобто у кожному окремому випадку необхідно на вході у модель 

закладати відповідні умови.  

Перш за все, це пов’язано з тим, що оборотність виробничих запасів, яка 

характеризує швидкість їх руху, у різних галузях досить істотно відрізняється. 

Терміни обороту виробничих запасів, як правило, характеризують, наскільки 

успішно використовується капітал. У галузях з тривалим операційним циклом 
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формування запасів вимагає більших обсягів капіталу. Нагромадження запасів 

пов'язане з досить значним додатковим відтоком грошових коштів, що 

актуалізує оцінку можливості і доцільності скорочення терміну їх зберігання. 

Рівень запасів визначається обсягом реалізації, характером виробництва, 

природою запасів (можливістю їх зберігання), затримками у постачанні, 

витратами з придбання запасів та ін. 

Таким чином, метою проведення діагностики управління запасами є 

виявлення резервів оптимізації в управлінні запасами – зниження рівня запасів 

та дефіцитів, підвищення оборотності, а також виявлення резервів підвищення 

продуктивності праці за рахунок автоматизації процесів. 

Рівень незавершеного виробництва залежить від характеру виробництва, 

галузевих особливостей, способу оцінки. 

Основним фактором, який необхідно враховувати при аналізі рівня 

запасів готової продукції, є обсяг реалізації, прогнозування якого вимагає 

врахування реального попиту. Тому одна з переваг тривалих економічних 

зв'язків пов'язана з можливістю координації виробництва продукції з планами 

закупівель. 

На практиці основними ознаками незадовільного управління запасами є: 

− тенденція до постійного зростання тривалості зберігання запасів; 

− безперервне зростання запасів, що помітно випереджає зростання 

обсягів реалізації; 

− незавантаження виробничих потужностей через відсутність матеріалів 

та сировини; 

− незадовільні умови для зберігання запасів; 

− відмова від замовлень через нестачу (відсутність) запасів; 

− списання через наявність застарілих (залежаних) та запасів, які 

повільно обертаються. 

Основними причинами додаткового відтоку грошових коштів, 

пов’язаного з формуванням запасів є: 
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− збільшення витрат на зберігання та утримання запасів (оренда 

складських приміщень та їх утримання, витрати на переміщення запасів, 

страхування майна та ін.);  

− збільшення витрат, пов'язаних з ризиком втрат через старіння і 

псування, а також розкрадань і безконтрольного використання товарно-

матеріальних цінностей (чим більші обсяг і термін зберігання майна, тим 

складніше здійснювати контроль за його збереженням); 

− збільшення обсягів податкових платежів. В умовах інфляції фактична 

собівартість витрачених виробничих запасів (суми їх списання на собівартість) 

істотно нижчі їх поточної ринкової вартості. В результаті прибуток виявляється 

завищеним, але саме з нього буде стягнено відповідний податок. Природно, що 

в міру збільшення обсягу запасів зростає величина податку на майно;  

− відволікання коштів з обороту. Надмірні запаси припиняють рух 

капіталу, порушують фінансову стабільність, змушуючи терміново вишукувати 

необхідні для діяльності грошові кошти.  

Негативні наслідки політики нагромадження запасів нерідко повністю 

нівелюють позитивний ефект від економії за рахунок завчасно здійснених 

закупівель. 

Значний відтік грошових коштів, пов'язаний з витратами на формування і 

зберігання запасів, актуалізує пошук шляхів їх скорочення. При цьому мова не 

йде про зведення обсягу витрат зі створення та утримання запасів товарно-

матеріальних цінностей до мінімуму. Таке рішення, швидше за все, виявилося б 

неефективним і призвело до зростання втрат іншого роду (наприклад, від 

псування і безконтрольного використання товарно-матеріальних цінностей) 

тому необхідно знайти раціональне співвідношення між надмірно великими 

запасами, здатними викликати фінансові негаразди, як то брак грошових 

коштів, і надмірно малими запасами, небезпечними для стабільності 

виробництва і, що не менш важливо, що загрожують іміджу надійного 

постачальника на ринку, оскільки наявність необхідних для потенційних 
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клієнтів запасів з точки зору маркетингу може розглядатися як засіб 

конкурентної боротьби. 

Таке завдання не може бути вирішене в умовах стихійного формування 

запасів. Для цього необхідно проводити аналіз стану запасів з метою підтримки 

конкурентоспроможності і зберігання вкладення капіталу на мінімальному 

рівні. 

Аналіз формування та стану запасів має врахувати такі основні фактори: 

− політику постачальників щодо поставок матеріальних цінностей; 

− допустимі межі, в яких можуть коливатися запаси; 

−  можливість і обсяг закупівель понад нормальні потреби в умовах 

підвищення цін або дефіциту матеріальних цінностей; 

− небезпека старіння і псування матеріальних цінностей. 

Основні завдання аналізу запасів і критерії їх виконання можна 

сформулювати таким чином: 

– підтримка ліквідності і поточної платоспроможності та оптимізація 

структури запасів, що дозволить досягнути покращення фінансового стану 

внаслідок: раціоналізації структури та скорочення запасів за рахунок виявлення 

надлишкових запасів, неліквідів і дефіцитних запасів, підтримання оборотних 

активів в найбільш ліквідному стані; скорочення потреби в джерелах 

фінансування; зниження витрат, пов'язаних з фінансуванням запасів; 

– підтримання конкурентоспроможності, що дозволить підвищити рівень 

задоволення попиту та підтримати ділову репутацію за рахунок: раціонального 

співвідношення наявних видів готової продукції; скорочення втрат, пов'язаних з 

відмовою від замовлення; 

– скорочення витрат, пов'язаних з формуванням та утриманням запасів, 

що дозволить скоротити витрати виробництва за рахунок: усунення втрат 

робочого часу, викликаних нестачею сировини і матеріалів; скорочення 

простоїв обладнання через брак комплектуючих; забезпечення раціонального 

процесу виробництва внаслідок виключення змін у ньому, що викликаються 

некомплектністю ресурсів; підтримання найбільш економічного 
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співвідношення між витратами на зберігання та витратами з придбання запасів; 

зменшення витрат на утримання запасів; 

– забезпечення необхідного контролю запасів, що дозволить: знизити 

втрати, пов'язані з незадовільною системою контролю за кількістю і якістю 

запасів, що надходять; запобігти їх можливим втратам, псуванню і 

безконтрольному використанню.  

Оцінка раціональності структури запасів дозволяє виявити ресурси, обсяг 

яких є надлишковим, а придбання яких потрібно прискорити. Це дасть 

можливість уникнути зайвих вкладень в запаси, потреба в яких скорочується 

або не може бути визначена. Не менш важливо при оцінці раціональності 

структури запасів встановити обсяг і склад зіпсованих запасів. Таким чином 

забезпечується їх підтримання в найбільш ліквідному стані і скорочення 

коштів, іммобілізованих в запаси. 

Вибір та обґрунтування ключових показників, які доцільно 

застосовуватися в процесі оцінки раціональності/оптимальності управління 

запасами, в першу чергу традиційно ґрунтується на характеристиці оборотності 

запасів, оскільки аналіз стану і динаміки оборотності запасів дозволяє зробити 

висновки щодо швидкості оборотності оборотних активів, ступінь її зміни та 

характеру політики управління запасами, тобто їх мінімізації або 

нагромадження/акумулювання. 

Нагромадження/акумулювання запасів властиве для управління ними в 

умовах порушення господарських зв’язків та інфляції, що спонукає вкладати 

тимчасово вільні кошти в запаси. Крім того, нагромадження запасів часто є 

вимушеним заходом зниження ризику непостачання (недопостачання) 

сировини і матеріалів, необхідних для виробничих процесів, особливо в умовах 

відсутності диверсифікації у поставках запасів. У зв’язку з цим визначення 

термінів та обсягів закупівель запасів – одне з найважливіших та складних 

завдань аналізу стану та ефективності управління запасами. Головним 

завданням при цьому є забезпечення мінімальних витрат на створення запасів 

при забезпеченні постійного функціонування, для чого необхідно враховувати: 
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поточні видатки на утримання запасів; витрати, пов'язані з оформленням і 

розміщенням замовлень; співвідношення ціни на матеріальні цінності і їх 

обсягу; небезпеку старіння і псування; умови утримання та зберігання. 
 

3.2. Формування стратегії управління запасами на рівні реального 

сектору 
 

Сучасні економічні умови диктують суб'єктам господарювання все більш 

жорсткі правила конкурентної боротьби на ринку, змушують шукати нові 

ефективні механізми управління виробничими процесами, фінансовими і 

матеріальними ресурсами. Одним з найважливіших факторів підвищення 

конкурентоспроможності та успішного функціонування багатьох галузей є саме 

управління запасами. 

Метою управління товарно-матеріальними запасами повинно стати 

розроблення політики, за допомогою якої можна досягти оптимальних вкладень 

у товарно-матеріальні запаси [43, с. 251], рівень яких є диференційованим 

відповідно до видів господарювання економіки. Успішність управління 

товарно-матеріальними запасами полягає у мінімізації обсягів товарно-

матеріальних запасів та сприяє зниженню витрат і підвищенню доходів.  

У розвинених країнах корпорацій вкладають в середньому 20-25 % своїх 

активів у товарно-матеріальні запаси; торговельні корпорації, які організовують 

роздрібний товарообіг – близько 40 % [ 114, с. 388].  

Структура товарно-матеріальних запасів визначається галузевими 

особливостями суб'єктів господарювання. При цьому товарно-матеріальні 

запаси повинні виокремлюватися у три основні групи: запаси, що 

накопичуються до виробничого процесу, сировина, напівфабрикати (pre-

production inventory); незавершене виробництво (in-progress inventory); запаси 

готової продукції (finished goods inventory). 

Обсяг грошових коштів, вкладених у товарно-матеріальні запаси, 

визначається різними чинниками, зокрема: обсягом планованої реалізації, 

особливостями виробленої продукції, сезонністю, портфелем замовлень та ін. 

http://buklib.net/books/28178/#_ftn1
http://buklib.net/books/28178/#_ftn1
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Тому важливою складовою управління товарно-матеріальними запасами є 

визначення відповідних обсягів, що обумовлюються фактичними обсягами 

реалізації продукції, особливостями фінансуванням поточних запасів, 

виробничими можливостями, періодичністю отримання нових замовлень та їх 

сезонністю. Крім того, необхідно враховувати співвідношення обсягів 

неоплачених замовлень та закупівель для виконання нових з визначення 

термінів реалізації, яке свідчать про доцільність збільшення залишків товарно-

матеріальних запасів чи зміну практики закупівель. 

Тому фінансові менеджери намагаються знизити до можливого мінімуму 

вкладення в сировину і напівфабрикати, деякі фірми працюють «з коліс». 

Необхідний денний обсяг сировини і напівфабрикатів доставляється до початку 

робочого дня, щоб заощадити кошти, необхідні для зберігання запасів. 

Незавершене виробництво скорочується під впливом застосування нових 

технологій. Особлива увага приділяється статті «готова продукція». Товари, що 

користуються низьким попитом, можна реалізувати за нижчими цінами. Крім 

того, враховуються можливі ризики, пов’язані з труднощами збуту товарів 

модних, таких, що швидко псуються, вогненебезпечних, технічно застарілих. 

Управління товарно-матеріальними запасами пов'язане з компромісом 

між витратами на їх утримання та прибутком від володіння, оскільки різні 

номенклатурні позиції запасів відрізняються за вартістю, доходністю та 

розмірами площ, які вони займають, що обумовлюється залежністю від обсягів 

запасів вартості їх зберігання, страхування від нещасних випадків та інших 

форс-мажорних обставин, псування, підвищення оподаткування, виробничих 

можливостей, кількості персоналу та кредитними відсотками для придбання 

товарно-матеріальних цінностей. Поряд з цим, збільшення обсягів запасів 

знижує ризик скорочення потенційних обсягів реалізації через відсутність 

товарів на складах та уповільнення виробництва, викликаного дефіцитом 

запасів. 
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 Для економічного обґрунтування раціональних обсягів товарно-

матеріальних цінностей на практиці повинен здійснюватися вибір моделі 

залежно її від переваг і недоліків (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Основні моделі управління запасами 

Назва моделі Переваги Недоліки 

Базова модель – 
EOQ (Economic 
order quantity) 

Модель оптимального економічного 
розміру замовлення, який забезпечує 

мінімальну величину сумарних витрат 
та дає можливість мінімізувати видатки 

на зберігання запасу та допомагає 
визначити ефективну площу необхідну 

для зберігання. Все замовлення 
надходить одночасно. 

Застосування на практиці 
обмежується тим, що витрати, 

пов'язані зі зберіганням 
продукції та витрати, пов'язані 

з транспортуванням партії 
продукції, в чистому вигляді 

відсутні. 

Модель 
виробничого 
замовлення 

Модель використовується, якщо 
запаси безперервно надходять 

і відновлюються через певний час, 
тобто вироби виготовляються 

і продаються одночасно. 

Використання наведеної моделі 
є неможливим, якщо 

інтенсивність споживання 
ресурсу зі складу не є 

постійною та коливається 
близько свого середнього рівня.  

Модель 
управління 
запасами з 
фіксованим 

розміром 
замовлення 

Основним параметром цієї моделі є 
розмір замовлення, що має можливість 

визначити об’єм заповнення 
замовлення. Економія витрат на 

утримання запасів на складі за рахунок 
скорочення площ під запаси. 

Необхідність здійснення 
постійного контролю 

наявності запасів на складі. 

Модель з 
фіксованим 

інтервалом часу 
між 

замовленнями 

Модель передбачає фіксацію інтервалу 
часу між замовленнями визначає 

момент, коли слід здійснити замовлення 
на заповнення запасу, та відсутність 

постійного контролю наявності запасів 
на складі. 

Високий рівень 
максимального запасу, 
збільшення витрат на 

утримання запасів на складі за 
рахунок збільшення площ під 

запаси. 

Модель зі 
встановленою 
періодичністю 

поповнення 
запасів до 

постійного рівня 

Модель є універсальною, включає в 
себе елементи попередніх моделей, 

передбачає, що замовлення на 
матеріали здійснюються не тільки 

залежно від часу, а й з урахуванням 
точки замовлення, тобто дає 

можливість реагувати на значні 
коливання попиту на матеріали 

Необхідність відстежувати 
рівень запасів. Вимагаються 

додаткові витрати на 
організацію постійного 

спостереження за станом 
величини запасів при повному 

виключенні недостачі 
матеріальних ресурсів для 

потреб логістичної системи. 

Модель 
«мінімум-
максимум» 

 

У моделі замовлення виконуються не 
через кожен заданий інтервал часу, 

а тільки за умови, що запаси на складі 
у цей момент виявилися рівними або 
менше встановленого мінімального 

рівня. 

Працює лише з двома рівнями 
запасів – мінімальним 

і максимальним. 

Джерело: сформовано автором за [41; 108; 117]. 
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Отже, враховуючи особливості динаміки та структури оборотних активів 

у запасах товарно-матеріальних цінностей суб’єктів господарювання України за 

видами економічної діяльності, які характеризуються їх нераціональним 

використанням, що супроводжується невиправданим зростанням матеріальних 

витрат й не відповідає зростанню результатів діяльності, розроблення заходів 

щодо оптимізації структури і раціоналізації їх використання доцільно базувати 

на результатах прогнозування їх потреби. 

Для підвищення ефективності управління запасами в умовах 

нестабільності зовнішнього середовища необхідна раціональна та збалансована 

стратегія управління запасами, яка б враховувала орієнтири довгострокового 

розвитку на основі підвищення ефективності процесу виробництва та реалізації 

товарів (рис. 3.1). 

Перш за все, необхідно мінімізувати негативну складову нагромадження 

запасів матеріально-технічних запасів, що визначається: 

− консервуванням значних фінансових ресурсів, які могли б бути 

використані на інші цілі; 

− гальмуванням підвищення якості, оскільки зацікавленість у реалізації 

наявних запасів стримує закупівлі нових; 

− ізолюванням ланки логістичного ланцюга і стадії бізнес-процесу; 

− необхідністю витрат на утримання спеціально обладнаних приміщень 

та оплату праці спеціального персоналу;  

− наявністю постійного ризику втрат у зв'язку з можливим псуванням або 

втратою продукції за іншими причинами. 

Основні проблеми управління запасами вирізняються не лише галузями, 

вони й визначаються багатьма аспектами, серед яких: 

− значна кількість факторів, що впливають на обсяг замовлення: обсяг та 

ймовірна нерівномірність витрат, віддаленість постачальників, ресурсні 

обмеження, способи транспортування; 

− різноманіття видів запасів: поточні, страхові, сезонні та ін.;  
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Етап визначення складових управління запасами  

Визначення 
оптимального 
рівня запасів 

Організація система-
тичного моніторингу за 

станом запасів 

Виявлення 
наднормативних 

запасів 

Поповнення та 
підтримку 

запасів 

Реалізації 
наднормативних 

запасів 

Рис. 3.1. Схема формування та реалізації стратегії управління запасами 
Джерело: розроблено автором. 
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− значна кількість параметрів, за якими необхідно приймати рішення при 

управлінні запасами: обсяг замовлення, момент замовлення, момент поставки, 

інтервал часу між замовленнями, обсяг страхового запасу та ін.; 

− значна різноманітність систем контролю стану запасів, у тому числі 

системи періодичного контролю та системи безперервного контролю; 

− хибність прогнозів, яка зростає у зв'язку з розвитком товарної 

пропозиції; 

− збільшення часу виконання замовлень за різних обставин, зокрема 

через розміщення їх у віддалених зонах з дешевою робочою силою. 

Зниження витрат, пов‘язаних з матеріально-технічним забезпеченням, є 

одним з найбільш перспективних напрямів отримання економії в сфері запасів, 

що досягається шляхом вироблення стратегії їх управління, що здійснює вплив 

практично на всі аспекти господарської діяльності підприємства. 

Формування стратегії управління запасами з метою підвищення його 

ефективності доцільно здійснювати на основі поєднання традиційних та нових 

методів управління запасами з узгодженням з реалізацією загальної стратегії 

суб’єктів господарювання, оскільки запаси присутні протягом всього 

логістичного ланцюга та практично у всіх сферах обігу продукції. 

Для підвищення ефективності управління запасами необхідні: 

– організація систематичного моніторингу за станом запасів та 

підтримання їх оптимального розміру; 

– визначення оптимального рівня запасів; 

– поповнення та підтримка запасів на нормативно встановленому рівні; 

– виявлення наднормативних запасів та причин їх утворення; 

– розроблення політики та методів реалізації наднормативних запасів. 

Важливими з проблем досягнення цих цілей є такі задачі: оптимізація 

складової витрат, пов’язаної із зберіганням запасів сировини, готової продукції, 

і одночасне забезпечення безперебійного постачання для виробництва або 

процесу збуту. 
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Таким чином, під стратегією управління запасами розумітимемо 

комплекс дій, спрямованих на формування і підтримку оптимального розміру 

запасів з урахуванням напрямів реалізації загальної стратегії суб’єктів 

господарювання. 

 Процес формування стратегії управління товарними запасами доцільно 

представити такими етапами [16, с. 198]: визначення цілей формування запасів; 

створення інформаційної бази управління запасами; аналіз стану і ефективності 

управління запасами; нормування запасів; планування обсягу запасів; 

експертиза розробленого плану формування запасів; оперативне регулювання і 

контроль стану запасів. При розробці стратегії управління запасами також 

необхідно враховувати те, що суб’єкт господарювання може мати широкий 

асортимент і номенклатуру запасів, для яких використовуються різні стратегії 

управління запасами, найпоширенішими з яких є: стратегія найбільшої 

обачності; стратегія додаткового резерву; стратегія відсотка від попиту. 

Метою стратегії управління запасами є підтримка їх обсягів на такому 

рівні, який дозволить забезпечити безперервну діяльність при мінімальних 

витратах, що є важливим аспектом забезпечення ефективної діяльності, 

підвищення конкурентоспроможності та довгострокового планування розвитку. 

При формуванні стратегії управління запасами потрібно чітко 

сформулювати критерії, за якими визначатиметься її ефективність, 

оптимальність та результативність, але при визначенні значень планових 

критеріїв необхідно також враховувати дію факторів, що впливають на власне 

процес реалізації стратегії. 

При цьому ефективність стратегії управління запасами обумовлюється 

багатьма зовнішніми та внутрішніми факторами, врахування яких є необхідною 

передумовою для формування стратегії управління запасами та реалізації 

конкретних заходів.  

Серед зовнішніх факторів, що впливають на формування стратегії 

управління запасами, доцільно виокремити: 

– співвідношення між попитом та пропозицією; 
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– стійкість та ритмічність споживання продукції; 

– ритмічність виробництва окремих видів продукції з асортиментного 

набору; 

– стан пропозиції на ринку товарних ресурсів; 

– сезонні коливання виробництва та споживання продукції; 

– умови кредитування, рівень очікуваної інфляції, особливості податкової 

політики держави; 

– стан постачання ресурсів. 

Для підвищення ефективності використання обігових коштів необхідно, 

перш за все, активно використовувати внутрішні фактори, основними серед 

яких є:  

– місцезнаходження та спеціалізація суб’єкту господарювання;  

– обсяг та структура товарообігу;  

– стан складського господарства та організація комерційної роботи, 

фінансовий стан;  

– кваліфікація й компетентність кадрів, що забезпечують організацію 

контролю за надходженням, реалізацією та залишками запасів.  

При формуванні стратегії управління запасами необхідно враховувати 

цілі створення запасів у економічних системах, серед яких:  

− підвищення ефективності виробництва: запаси дозволяють зменшити 

або ліквідувати простоювання технологічного устаткування, більш повно 

використовувати ресурс часу роботи устаткування, зменшити витрати 

виробництва, пов'язані зі створенням додаткових виробничих потужностей 

і т.ін.; 

− забезпечення безперебійного задоволення попиту споживачів: запаси 

дозволяють компенсувати сезонні та випадкові коливання попиту, попередити 

можливі збої у постачанні; 

− скорочення витрат, пов’язаних з придбанням матеріальних цінностей 

(за рахунок оптових знижок) і їх транспортуванням (за рахунок ефективного 

використання вантажопідйомності рухомого складу); 
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− отримання економічної вигоди за рахунок формування запасів в умовах 

інфляції, дефіциту, у разі ажіотажного попиту на матеріальні цінності тощо. 

Застосування будь-якої стратегії управління товарними запасами 

обумовлює необхідність формування політики управління запасами в рамках 

окремих напрямів розвитку, а ефективна комбінація логістичних стратегій 

ґрунтується на визначенні пріоритетів при управлінні товарними запасами.  

Поряд з урахуванням цілей створення запасів у економічних системах, не 

менш важливим при формуванні стратегії управління запасами є розуміння їх 

основних економічних функцій, які пов’язані з виявленням внутрішніх резервів 

підвищення ефективності використання оборотних активів, зокрема це 

стосується: раціональної організації виробничих запасів (ресурсозберігання, 

оптимального нормування, використовування прямих тривалих господарських 

зв'язків); скорочення тривалості виробничого циклу і зниження виробничих 

витрат; ефективної організації обігу (вдосконалення системи розрахунків, 

раціональної організації збуту, наближення споживачів продукції до її 

виробників та ін.).  

Не менш важливим є дослідження причин створення запасів, основними з 

яких є: необхідність збільшення обсягів споживання при незначних обсягах 

поставок від партнерів; необхідність збільшення обсягів транспортування при 

виготовленні незначних обсягів продукції; неузгодження режимів роботи 

постачальника і споживача; компенсація збоїв у системі постачання матеріалів.  

Загальна стратегія управління запасами має поєднувати так звані чисті 

стратегії управління запасами, які застосовуються на окремих стадіях 

утворення та використання запасів, з такими керованими змінними, як: обсяг 

ресурсів, який надходить (визначення обсягу закупівель, процесу виробництва 

для окремого виду або набору ресурсів); частота або терміни надходження 

ресурсів (визначення періодичності або темпів виробництва, отримання партій 

ресурсів); рівень готовності продукції, що зберігається у вигляді запасів 

(визначення готовності ресурсів, що зберігаються, до використання). 
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Загалом необхідність зміни стратегії управління запасами виникає за 

умови, коли кількість ресурсів можна регулювати і існує ймовірність 

зменшення витрат при збільшенні обсягів запасів. Відомо, що, як правило, 

цільова функція в задачах управління запасами зводиться до мінімізації 

фактичних або очікуваних витрат. Однак, якщо запас спричиняє вплив на 

попит, цільова функція може виражатися в максимізації фактичного або 

очікуваного прибутку. 

Таким чином, головна мета управління запасами – підтримка 

мінімального рівня запасів при мінімізації витрат на їх утримання, але за умови 

максимально якісного рівня забезпечення виробничих процесів. Тобто, 

критерієм вибору стратегії може вважатися досягнення мінімуму витрат при 

максимумі прибутку.  

Реалізація стратегії управління запасами є виявом прямого управління 

запасами, яке, для підвищення ефективності діяльності суб’єкту 

господарювання, необхідно поєднувати з непрямим, що базується на 

стабілізації параметрів виробництва (чисельності працюючих, обсягів випуску) 

або задоволенні параметрів споживання, впливаючи на зміну обсягів запасів 

відповідно до коливання потоків надходження або споживання матеріалів. 

Однак, забезпечення реалізації стратегії управління запасами може бути 

пов’язано з досить значними витратами ресурсів. Тому, за умови їх суттєвих 

обмежень, її здійснення залежить, насамперед, від ефективності використання 

цих ресурсів. Для досягнення цієї мети необхідно сформувати механізм 

реалізації стратегії як сукупність методів та інструментів, впровадження яких у 

практику управління здатне створити відповідні умови для результативного 

управління запасами й включає засоби державної підтримки та важелі 

державного впливу з орієнтацією на підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки в цілому та реального сектора зокрема. 

Такий механізм має реалізовуватися не тільки через тактичні заходи 

органів виконавчої влади, які, як показав аналіз структурних особливостей 

запасів у різних галузях реального сектору, головним чином стосуються 
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виробничих аспектів, просування товарів на зовнішній ринок та зменшення 

обсягу імпорту товарів та комплектуючих виробів, які є необхідними для 

кінцевого виробництва. Такий механізм має бути еталоном системних дій, 

спрямованих на досягнення цілей розвитку реального сектору економіки з 

урахуванням необхідності оптимального управління запасами (рис. 3.2).  
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Його зміст і структура визначаються стратегією управління запасами й 

можливостями її реалізації й знаходять своє втілення у формуванні відповідної 

політики держави, як на рівні галузей реального сектору в цілому, так і окремих 

підгалузей та підприємств. 

За умов відсутності системи централізованого управління розвитком ряду 

галузей національної економіки й реального сектору зокрема, засоби державної 

підтримки орієнтовано переважно на розвиток окремих підгалузей.  

Непряме управління запасами здійснюється через регулювання 

виробництва за однією з типових стратегічних схем, серед яких: 

1. Стратегія стабілізації випуску, яка спрямована на підтримку незмінного 

обсягу випуску продукції і постійної чисельності працюючих. При коливанні 

попиту з боку споживача відповідно змінюється і запас продукції, тобто 

підвищення попиту спричиняє падіння обсягів запасів, а зниження – його 

підвищення. 

2. Стратегія регулювання інтенсивності виробництва, при виборі якої 

випуск продукції повторює розмір попиту. Відстежування попиту здійснюється 

шляхом простоїв персоналу або підвищення годин наднормової роботи. 

3. Стратегія регулювання чисельності працюючих, що передбачає зміну 

чисельності персоналу відповідно до коливань попиту. 

4. Стратегія регулювання продуктивності, при якій підтримується 

мінімальний рівень запасів за рахунок зміни продуктивності устаткування 

згідно до споживання продукції. 

Однак, найбільш доцільною може виявитися стратегія управління з 

періодичним контролем рівня запасів, оскільки не завжди є можливість 

безперервного їх контролю. У такій ситуації необхідно визначати частоту 

здійснення контролю, кількість ресурсів, що замовляються або вироблюваних, 

після чергової контрольної перевірки. 

Однією з вагомих характеристик, що визначають цілі управління 

запасами, є прискорення їх обігу. На стадії створення запасів основними 

шляхами прискорення обігу є: впровадження економічно обґрунтованих норм 
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запасу; застосовування при формуванні виробничих запасів принципу 

оптимального співвідношення ціни та якості; наближення постачальників 

сировини, напівфабрикатів та комплектуючих виробів до споживачів; 

поліпшення організації постачання, у тому числі через установлення чітких 

договірних умов та їх виконання, оптимальний вибір постачальників, 

налагодження роботи транспорту; розширення складської системи матеріально-

технічного забезпечення, а також оптової торгівлі матеріалами й 

устаткуванням; комплексна механізація й автоматизація вантажно-

розвантажувальних робіт на складах. 

Таким чином, запаси, як обов'язковий елемент будь-якої економічної 

системи, покликаний згладжувати нерівномірність виробництва, обміну, 

розподілу і споживання матеріальних благ. Їх наявність може розглядатися і як 

позитивний, і як негативний момент у економічній діяльності.  

Однак, за наявності відповідної стратегії управління запасами, 

сформованої за запропонованими етапами (визначення складових, напрямів 

вдосконалення управління запасами, моделювання вибору чистої стратегії, 

прогнозування та забезпечення реалізації загальної стратегії управління 

запасами), й на її основі окреслення напрямів вдосконалення його забезпечення, 

можливо досягти підвищення ефективності процесу виробництва та реалізації 

продукції, незалежно від виду та особливостей діяльності суб’єкту 

господарювання. 

 

3.3. Вдосконалення державної політики у сфері управління запасами 

 

Реалізація Стратегії модернізації бухгалтерського обліку в державному 

секторі [95] та прийняття Національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в державному секторі (НП(С)БОДС), зокрема НП(С)БОДС 123 «Запаси» 

[71] актуалізували необхідність адекватних змін у вітчизняному процесі обліку 

та оцінки запасів щодо об’єктів обліку.  
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Від методологічних та методичних аспектів обліку запасів суб’єктів 

державного сектора, як вагомої складової оборотних активів, залежить порядок 

формування їхніх окремих витрат, а також порядок відображення даних у 

звітності. 

Фахівцями визначено встановлені міжнародною практикою передумови 

модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі [136, с. 426]: 

– ефективність державного управління на основі лімітування державних 

видатків та боргів через затвердження бюджетних програм, про виконання яких 

звітують головні розпорядники коштів; врахування у бюджетному обліку 

результатів аналізу витрат з використанням даних майнового обліку; 

– прозорість управління, яка забезпечується посиленням контролю за 

державними фінансами, що дає можливість задовольнити потребу в інформації з 

боку фінансових операторів (рейтингові агенції, банки) і зарубіжних партнерів 

(СОТ, ЄС); 

– поява нових інформаційних технологій на кшталт систем планування 

ресурсів підприємства ERPS (Enterprise Resource Planning System), що здатні 

надавати інформацію (бюджетну, фінансову, управлінську) за всіма аспектами 

та забезпечити можливість здійснення контролю операцій і аудиту; 

– розповсюдження міжнародних стандартів на майновий облік для 

державного сектору IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), що 

застосовуються у багатьох країнах і якими визначено правила представлення 

бюджетного результату і переходу від бюджетного до фінансового результату. 

Проведення модернізації вітчизняної системи обліку в державному 

секторі доповнюються цілим рядом передумов [136, с. 427–429]: 

1. Опосередкований вплив НБУ на організацію бухгалтерського обліку в 

державному секторі України через Держказначейство, що є учасником Системи 

міжбанківських переказів НБУ і тому повинно дотримуватись його вимог щодо 

структури побудови рахунків. 

2. Застосування різних методів ведення бухгалтерського обліку, зокрема в 

касового методу – у бюджетному обліку та методу нарахувань – у майновому.  
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3. Ведення бухгалтерського обліку в державних цільових фондах за 

різними методиками та використання різних планів рахунків обліку. 

4. Подвійна консолідація звітності про виконання бюджетів: по-перше, по 

вертикалі Держказначейства, по-друге – по вертикалі головних розпорядників 

бюджетних коштів. Крім того, звітність за касовими операціями консолідується 

зі звітністю, отриманою поза казначейським обслуговуванням через його 

відсутність в деяких розпорядників, що робить неможливим отримання 

оперативної звітної інформації. 

5. Використання різних програмних продуктів для здійснення облікових 

операцій у державному секторі, що унеможливлює комплексну автоматизацію 

системи обліку. 

6. Невідповідність нормативно-правових актів Держказначейства з питань 

ведення обліку і складання звітності стандартам IPSAS. 

Виходячи з цього, у Стратегії модернізації системи бухгалтерського 

обліку в державному секторі на 2007-2015 роки [95] було визначено три 

напрями її реалізації: 

1. Удосконалення системи бухгалтерського обліку: 

– розподіл між суб’єктами бухгалтерського обліку повноважень щодо 

ведення обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат; 

– розроблення та запровадження єдиних національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та єдиного плану рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованого з бюджетною 

класифікацією. 

2. Удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання 

бюджетів шляхом: 

– удосконалення методології складення форм звітності; 

– розроблення та запровадження нових форм фінансової звітності та 

звітності про виконання бюджетів; 
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– удосконалення методів складення та консолідації фінансової звітності 

та звітності про виконання бюджетів з використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

3. Створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової 

системи, зокрема: 

– модернізацію фінансово-бухгалтерських служб; 

– забезпечення казначейського обслуговування всіх суб’єктів державного 

сектору; посилення контролю з боку органів Державного казначейства за 

дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складення 

звітності; 

– адаптацію бюджетної системи, створеної на засадах програмно-

цільового методу, до нових методологічних принципів системи 

бухгалтерського обліку; 

– удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів фінансово-

бухгалтерських служб; 

– уніфікацію програмного забезпечення, що використовується 

суб’єктами державного сектору, з метою забезпечення обміну інформацією 

між Мінфіном, органами Державного казначейства та суб’єктами державного 

сектора з використанням баз даних та інформаційних систем. 

В умовах членства України в СОТ для забезпечення прозорості та 

відкритості ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, одним 

основних напрямів удосконалення системи бухгалтерського обліку стало 

розроблення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 

державному секторі. Крім того, в останні роки прискорилася гармонізація 

систем бухгалтерського обліку різних країн ЄС на основі впровадження МСБО. 

Сутність гармонізації у тому, що в кожній країні може існувати своя модель 

організації обліку, врегульована певною системою стандартів, однак ці 

стандарти кардинально не суперечать відповідним стандартам МСБО.  

Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному 

секторі не сприймається як узагальнена модель дій з досягнення мети, оскільки 
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лише декларує рішення про необхідність модернізації бухгалтерського обліку в 

державному секторі і потребу у формуванні ефективної облікової системи, яка б 

відповідала сучасним реаліям фінансових відносин. Головним недоліком цього 

документа, на думку дослідників, є те, що його розробники чітко не з'ясували 

нинішній стан системи бухгалтерського обліку в державному секторі, не 

представили опис того, якою має бути ця система у 2015 році та які вимоги до цієї 

системи висуваються [136, с. 430–431]. Виокремивши основних суб'єктів системи 

бухгалтерського обліку в державному секторі, вони не охарактеризували облікову 

діяльність кожного з них і, що найголовніше, не проаналізували їх взаємодію. 

Адже відомо із теорії систем, що характеристика системи залежить не стільки від 

роботи окремих її частин, скільки від їх взаємодії. Оскільки розробники Стратегії 

чітко не описали, що саме необхідно модернізувати, яким потребам в державному 

управлінні не відповідає облікова система, то подальший виклад Стратегії є 

формальним, формулювання є загальними, неконкретними, непереконливими і 

необґрунтованими і не відповідають загальноприйнятим правилам до формування 

такого роду документів. 

Крім того, у Стратегії проблеми у цій сфері представлено здебільшого 

крізь призму інтересів та діяльності Державного казначейства України і не 

враховано потреби усіх зацікавлених сторін у модернізації бухгалтерського 

обліку в державному секторі. У документі не згадується про інтереси платників 

податків в інформації про ефективність витрачання бюджетних коштів 

розпорядниками та інформації про фінансування бюджетних програм, 

запровадження системи управлінського обліку та звітності (формування так 

званої спеціальної звітності) тощо. 

Після адаптування закордонних розробок до українських реалій, перевірки 

на практиці результатів теоретичних досліджень та методологічних змін в обліку 

і звітності, має бути здійснений суттєвий обсяг роботи щодо їх вдосконалення 

що з урахуванням національних особливостей економіки. 
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Облік запасів є однією із найбільш складних ділянок бухгалтерського 

обліку бюджетних установ, зважаючи на специфіку їх функціонування, яка 

полягає у тому, що окрім основної діяльності вони здійснюють додаткову. 

В міжнародній практиці керуються міжнародним стандартом 

бухгалтерського обліку для державного сектора 12 «Запаси» [64]. В Україні до 

впровадження з 01 січня 2015 року НП(С)БОДС 123 «Запаси» [71] 

методологічною основою щодо формування в бухгалтерському обліку 

інформації про запаси та її розкриття у фінансовій звітності в бюджетних 

установах була Інструкція з обліку запасів № 125 [68]. 

У визначенні поняття «запаси» у НП(С)БОДС 123 «Запаси» та МСБОДС 

12 «Запаси», на відміну від Інструкції з обліку запасів бюджетних установ 

№ 125, не означено їх приналежність до оборотних активів та не вказано термін 

корисного використання (один рік) (табл. 3.14). Ця розбіжність нівелюється 

вимогами, наведеними відповідно в НП(С)БО 1«Загальні вимоги до фінансової 

звітності» [70], де ці ознаки чітко окреслено. 

В НП(С)БОДС 123 «Запаси» включено поточні біологічні активи, активи, 

що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, 

зерна). Згідно з МСБОДС 12 «Запаси», до складу запасів входять товари, придбані 

чи вироблені суб’єктом господарювання, які призначені для розподілу іншим 

сторонам безоплатно або за номінальною платою, а також запаси озброєння, землі 

або нерухомості, утримуваної для продажу тощо, що не передбачено 

вітчизняними нормативними документами. 

Наступною відмінністю є наявність у стандартах НП(С)БОДС 123 «Запаси» 

умови визнання запасів та відсутність таких умов в інструкції № 125 «Запаси» та 

МСБОДС 12 «Запаси». Відсутність критеріїв визнання запасів в МСБОДС12 

«Запаси» пояснюється визначенням цих критеріїв Концептуальною основою 

фінансової звітності» [45; 62]. 



147 
147 

Таблиця 3.14 

Порівняльний аналіз обліку та оцінки запасів 
Ознака 

порівняння 
Інструкція з обліку запасів 
бюджетних установ № 125 МСБОДС 12 «Запаси» НП(С)БОДС 123 «Запаси» 

Визначення 
запасів 

оборотні активи у матеріальній формі, 
які належать установі та забезпечують 
її функціонування (або перебувають у 

процесі виробництва продукції, 
виконання робіт, надання послуг) і 
будуть використані, як очікується, 

протягом одного року. 

активи, які існують у формі основних чи 
допоміжних матеріалів для споживання у 

виробничому процесі, для споживання або 
розподілу при наданні послуг; утримуються для 

продажу або розподілу за умов звичайної 
господарської діяльності або перебувають у 

процесі виробництва для такого продажу або 
розподілу. 

активи, які утримуються для подальшого продажу, 
безоплатного розподілу, перебувають у процесі звичайної 
діяльності суб’єкта бухгалтерського обліку в державному 

секторі для подальшого споживання, передачі та 
перебувають у формі сировини чи допоміжних матеріалів 
для використання у виробництві продукції, при виконанні 

робіт, наданні послуг або для досягнення поставленої мети, 
або задоволення потреб суб’єкта бухгалтерського обліку в 

державному секторі. 

 Склад запасів 

– виробничі запаси; 
– тварини на вирощуванні і відгодівлі; 
– малоцінні та швидкозношувані 

предмети (МШП); 
– матеріали і продукти харчування; 
– готова продукція; 
– продукція сільськогосподарського 

виробництва. 

– товари, що були придбані та утримують для 
перепродажу; 

– незавершене виробництво; 
– готова продукція; 
– основні та допоміжні матеріали, призначені 

для використання у процесі виробництва; 
– товари, придбані чи вироблені суб’єктом 

господарювання, що призначені для 
розподілу іншим сторонам безоплатно або за 
номінальною платою. 
 Також можуть складатися з: запасів 
озброєння; складів споживчих товарів; 
матеріалів для технічного обслуговування; 
запасних деталей для основних засобів; 
стратегічних запасів; запасів не випущеної 
валюти; поштових матеріалів, утримуваних 
для продажу; незавершеного виробництва; 
землі/нерухомості, утримуваної для 
продажу. 

– сировина основні й допоміжні матеріали, комплектуючі 
вироби; 

– готова продукція або незавершене виробництво; 
– матеріальні цінності, що придбані (вироблені, отримані) 

та утримуються з метою подальшого розподілу, 
передачі, продажу; 

– активи, що становлять державні матеріальні резерви та 
запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо); 

– МШП, що використовуються не більше одного року або 
протягом операційного циклу, якщо він більше одного 
року; 

– поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за цим 
стандартом, а також сільськогосподарську продукцію і 
продукцію лісового господарства науково-дослідних 
закладів після її первісного визнання. 

Строк 
очікуваної 

експлуатації 

Строк очікуваної експлуатації установи 
встановлюється центральним органом 

виконавчої влади за відомчою 
підпорядкованістю або (якщо такі 
нормативні документи відсутні) 

установою самостійно на момент 
придбання запасу. 

Стандартом не прописано. 

Стандартом не прописано. 
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Продовж. табл.3.14 
Ознака 

порівняння 
Інструкція з обліку запасів 
бюджетних установ № 125 МСБОДС 12 «Запаси» НП(С)БОДС 

123 «Запаси» 

Критерії 
визнання Критерії не вказані. Стандартом не прописано. 

Запаси визнаються активом, якщо вартість запасів 
можливо достовірно визначити, існує ймовірність 

отримання суб’єктом бухгалтерського обліку в 
державному секторі майбутніх економічних вигод, 

пов’язаних з їх використанням, або вони мають потенціал 
корисності. 

Оцінка запасів 
придбання 

За первісною вартістю, яка включає 
вартість придбання, одержання, 

виготовлення запасів. Первісною 
вартістю запасів, одержаних установою 

безоплатно, є справедлива вартість. 

За собівартістю придбання, виготовлення. 
Собівартість запасів повинна включати всі 

витрати на придбання, витрати на переробку та 
інші витрати, що виникли під час доставки 

запасів до їх теперішнього місцеперебування та 
приведення їх у теперішній стан. 

Витрати на придбання складаються з: ціни 
придбання; мита; інших податків (крім тих, що 

згодом повертаються суб’єктові 
господарювання податковими органами); 

витрат на транспортування, навантаження й 
розвантаження; інших витрат, безпосередньо 
пов’язаних із придбанням готової продукції, 

матеріалів та послуг. 
Витрати на переробку запасів складаються з 

витрат, безпосередньо пов’язаних з одиницями 
виробництва (наприклад, оплатою праці 

виробничого персоналу). 

За первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є 
собівартість запасів, яка складається з таких фактичних 

витрат: 
– суми, що сплачується згідно з договором постачальнику 

(продавцю), за вирахуванням непрямих податків; 
– суми ввізного мита; 
– суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, 

які не відшкодовуються суб’єктам бухгалтерського 
обліку в державному секторі; 

– транспортно-заготівельні витрати; 
– інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням 

запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні 
для використання у запланованих цілях.  

Первісною вартістю запасів, отриманих безоплатно: від 
фізичних та юридичних осіб, визнається їх справедлива 

вартість на дату отримання; від суб’єктів бухгалтерського 
обліку в державному секторі, дорівнює балансовій вартості 

запасів установи, що їх передала 

Витрати, які не 
включаються 

до вартості 
придбання 

– витрати з наймання транспорту для 
перевезення запасів не збільшують 
вартість придбаних запасів, а 
відносяться на видатки установи; 

– суми податку на додану вартість, які 
сплачуються при отриманні (купівлі) 
запасів, не зараховуються до 
вартості запасів і відносяться на 
фактичні видатки установи або 
відносяться до податкового 
кредиту(якщо це передбачене 
чинним законодавством України). 

– наднормативні суми відходів матеріалів, 
оплати праці або інших виробничих витрат; 

– витрати на зберігання, крім тих витрат, які 
необхідні перед наступним етапом 
виробництва; 

– адміністративні накладні витрати, не 
пов’язані з доставкою запасів до їхнього 
теперішнього місцеперебування та 
приведенням у теперішній стан; 

– витрати на продаж. 

– понаднормові втрати і нестачі запасів; 
– фінансові витрати; 
– витрати на зберігання, крім тих витрат, які необхідні 

перед наступним етапом виробництва; 
загальногосподарські та інші подібні витрати, які 
безпосередньо не пов’язані з придбанням і доставкою 
запасів та приведенням їх до стану, в якому вони 
придатні для використання у запланованих цілях; 

– витрати на збут. 
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Продовж. табл.3.14 
Ознака 

порівняння 
Інструкція з обліку запасів 
бюджетних установ № 125 МСБОДС 12 «Запаси» НП(С)БОДС 

123 «Запаси» 

Методи оцінки 
собівартості 

вибулих 
запасів 

– балансової вартості; 
– середньозваженої собівартості. При 

передачі в експлуатацію МШП 
вартістю до 10 гривень включно за 
одиницю (комплект) списуються з 
бухгалтерського обліку одразу на 
зменшення фонду у малоцінних та 
швидкозношуваних предметах. 

– конкретної ідентифікації їхньої 
індивідуальної собівартості; 

– «перше надходження перший видаток» 
(ФІФО); 

– за формулою середньозваженої собівартості; 
– стандартизованих витрат; 
– роздрібних цін. Метод стандартизованих 

витрат та метод роздрібних цін можуть 
використовуватись для зручності, якщо 
результати приблизно дорівнюють 
собівартості. 

– ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 
– середньозваженої собівартості; 
– собівартості перших за часом надходження запасів 

(ФІФО). Вартість МШП, що передані в експлуатацію, 
виключається зі складу активів (списується з балансу) з 
подальшою організацією оперативного кількісного 
обліку таких предметів протягом строку їх фактичного 
використання. 

Вартість, за 
якою запаси 
відобража-

ються на дату 
балансу 

За балансовою вартістю 

Запаси слід оцінювати за найменшою з двох 
оцінок: собівартістю або чистою вартістю 

реалізації, за винятком запасів, що 
утримуються з метою: а) розподілу без оплати 
або за номінальною платою; б) споживання в 

процесі виробництва товарів для розподілу без 
оплати або за номінальною платою. Ці запаси 
слід оцінювати за найменшою з двох оцінок: 
собівартістю або поточною відновлюваною 

собівартістю. 

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і 
звітності на дату балансу, в тому числі у разі зміни мети 

утримання запасів за найменшою з двох оцінок: первісною 
вартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси, які 

утримують з метою безоплатного розподілу, передачі, а 
також ті, щодо яких не існує активного ринку, 

відображаються на дату балансу за найменшою з двох 
оцінок: первісною вартістю або відновлювальною 

вартістю. 

Переоцінка 

Переоцінка запасів установи може 
проводитися на виконання нормативно-

правових актів України або за 
рішенням керівника установи. Зміна 

первісної вартості запасів не є 
додатковим доходом установи і не 

належить до доходів. 

Собівартість не може бути відшкодована, якщо 
ці запаси пошкоджені, повністю або частково 
застаріли, або ціна їх реалізації зменшилась. 

Собівартість запасів також не може бути 
відшкодована, якщо збільшилися очікувані 

витрати на завершення виробництва на збут, 
обмін чи розподіл. 

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, 
якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, 

застаріли чи іншим чином втратили первісно очікувану 
економічну вигоду. 

Джерело: сформовано автором за [62; 64; 68; 71]. 
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Оцінка запасів здійснюється за первісною вартістю як регламентовано 

усіма аналізованими нормативними документами, а от щодо формування 

первісної вартості, то у НП(С)БОДС 123 «Запаси» чітко прописано структуру 

первісної вартості запасів, яка відтворює структуру собівартості за МСБОДС 12 

«Запаси». 

Щодо вибулих запасів МСБОДС 12 «Запаси» рекомендовано методи 

оцінки: собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 

ідентифікованої собівартості; середньозваженої собівартості; нормативних 

затрат; ціни продажу.  

Серед них НП(С)БОДС 123 «Запаси» визначає методи: ідентифікованої 

собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; 

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).  

На дату балансу запаси, на відміну від інструкції № 125, за НП(С)БОДС 

123 «Запаси», МСБОДС 12 «Запаси» оцінюються за меншою з двох оцінок: 

первісною вартістю(собівартістю) або чистою вартістю реалізації (за МСБОДС 

12 «Запаси», НП(С)БОДС 123 «Запаси». Такий підхід до оцінки стосується усіх 

запасів за винятком таких, що утримуються з метою розподілу, споживання в 

процесі виробництва товарів безоплатно або за номінальною вартістю (або для 

яких не існує активного ринку)). 

Переоцінка запасів здійснюється, якщо на дату балансу їх ціна знизилась 

або вони зіпсовані, застаріли чи іншим чином втратили первісно очікувану 

економічну вигоду.  

Таким чином, у НП(С)БОДС 123 «Запаси» докладніше розкрито порядок 

оцінки запасів, визначено їх виробничу собівартість, а також оцінку вибуття 

запасів та її методи, вимоги щодо розкриття інформації про запаси в примітках 

до фінансової звітності. 

Впровадження НП(С)БОДС 123 «Запаси» дозволить максимально 

адаптувати порядок обліку запасів відповідно до міжнародних стандартів, 

однак викличе ряд питань у зв’язку з специфікою фінансово-господарської 

діяльності бюджетних установ (охорона здоров’я, освіта, наука та ін.). Тому 
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доцільно розробити конкретні рекомендації щодо порядку обліку запасів у 

бюджетних установах з урахуванням специфіки на основі рекомендацій 

НП(С)БОДС 123 «Запаси». 

У цьому контексті актуальності набуває облік, оцінка та умови 

використання державного резерву як особливого державного запасу 

матеріальних цінностей, у складі якого створюється їх незнижуваний запас 

(постійно підтримуваний обсяг зберігання) [36]. 

Державний матеріальний резерв України залишається однією з 

небагатьох сфер, яка практично не зазнала змін з 1991 року і функціонує за 

принципами, сформованими в колишньому СРСР відразу після завершення 

другої світової війни. Кількість, структура та територіальне розміщення 

підприємств системи державного резерву, номенклатура, норми накопичення 

матеріальних цінностей, які певною мірою задовольняли потреби радянської 

економіки та оборони, стали непридатними для застосування в сучасній 

Україні, яка ще на початку 90-х років минулого століття приступила до 

формування ринкової економіки, що базується на багатоукладності форм 

власності, розвитку конкуренції, інтеграції у світовий промисловий, аграрний, 

енергетичний, гуманітарний простори, колективні системи безпеки [97]. За 

роки незалежності централізована керованість державним матеріальним 

резервом помітно знизилась. У таких умовах система державного резерву стала 

малоефективною з економічної точки зору, хронічно збитковою – з фінансової, 

застарілою та затратною – з технологічної, а також недієвою для регулювання 

ринків стратегічної продукції. 

Однією з основних причин такої ситуації є застарілість і неадекватність 

вимогам часу нормативно-правової бази, яка регулює питання функціонування 

системи державного матеріального резерву.  

Закон України «Про державний матеріальний резерв» [36], прийнятий ще 

у 1997 р., незважаючи на внесені зміни та доповнення протягом 2000–2012 рр., 

за багатьма позиціями є рамковим, декларативним і містить чимало відсильних 

норм. Він не знайшов відповідного розвитку в інших законах України, та в 
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численних, інколи суперечливих між собою актах Кабінету Міністрів України з 

питань формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення, 

освіження та обслуговування державного резерву, які до того ж зазнавали 

постійних змін. 

Окремі спроби усунути правові прогалини та неузгодженості між 

окремими нормативно-правовими актами рішеннями разової дії практично 

зруйнували правове поле діяльності системи державного матеріального 

резерву, створили умови для зловживань з матеріальними цінностями та 

проявів корупції. 

Поряд з цим, номенклатура та норми накопичення запасів державного 

резерву тривалий час є неадекватними потребам держави [97]. Особливо це 

стосується мобілізаційного резерву, який у період з 1991 року по жовтень 2008 

року розраховувався відповідно до номенклатури і кількості запасів, 

установлених у 1986 році відповідно до положень військово-політичної 

доктрини колишнього СРСР. До сьогодні не розроблено науково-економічного 

обґрунтування необхідної номенклатури матеріальних цінностей державного 

резерву та їх обсягів, методики їх коригування відповідно до реальних потреб 

держави, а не до суб’єктивно-кон’юнктурних рішень. 

Протягом багатьох років спостерігається недофінансування системи 

державного матеріального резерву, а починаючи з 2007 року намітилася стала 

тенденція до скорочення рівня фінансового забезпечення витрат держави на 

формування запасів матеріальних цінностей згідно з затвердженими обсягами 

[97]. Внаслідок цього по 53% позиціях номенклатури матеріальних цінностей 

державного резерву запаси не відповідають затвердженим обсягам накопичення 

або не створено взагалі. Ураховуючи відсутність бюджетного фінансування та 

тенденції двох минулих десятиліть (за період з 1992 року по 2009 рік запаси 

паперу зменшилися у 28 разів, палива для реактивних двигунів – у 100 разів, олії – 

у 30 разів, масел моторних – у 10 разів, дизельного палива – у 6,3 рази) [97].  

Діючий механізм освіження матеріальних цінностей державного резерву 

є збитковим для держави, оскільки для освіження продукції необхідно залучати 
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додаткові кошти для покриття різниці між ціною реалізації матеріальних 

цінностей та ціною закупівлі аналогічних за номенклатурою виготовлених 

матеріальних цінностей, а на закупівлю аналогічної продукції спрямовується не 

всі одержані від реалізації кошти, оскільки їх частина (у розмірі від 10% до 

25%) спрямовується на забезпечення видатків спеціального фонду на 

відшкодування витрат відповідальних зберігачів, пов'язаних із зберіганням 

запасів державного резерву. 

Потребує перегляду структура та склад суб’єктів господарювання, що 

входять до системи державного матеріального резерву. Практично всі 

підприємства та організації, що перебувають в управлінні Держкомрезерву, 

побудовані у період до 1991 року. Понад 62% основних фондів, зазначених 

суб’єктів господарювання перебувають в експлуатації від 20 до 30 років, ще 

34% – понад 30 років. Практично всі виробничі потужності підприємств 

системи державного резерву не відповідають сучасним вимогам (зокрема, по 

енергозбереженню, якості зберігання продукції тощо), що робить їх 

неконкурентоспроможними на ринку товарів і послуг [97]. 

Середній відсоток завантаженості суб'єктів господарювання системи 

державного резерву тривалий час не перевищує 40, в той же час кількість 

суб’єктів господарювання різних форм власності, на яких рахуються 

матеріальні цінності державного резерву, перевищує загальну кількість 

підприємств та організацій, які знаходяться в сфері управління 

Держкомрезерву, більше ніж у 40 разів. Зазначена ситуація створює загрозу 

самовільного відчуження матеріальних цінностей та вимагає значних 

додаткових бюджетних витрат на їх зберігання. 

На жаль, до сьогодні не створено єдиної автоматизованої системи обліку 

формування та руху матеріальних цінностей державного резерву, і як наслідок 

– контролю за їх використанням. 

Центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику 

у сфері державного матеріального резерву, є Державне агентство резерву 

України (Держрезерв) [94], основними завданнями якого є: реалізація 
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державної політики у сфері державного матеріального резерву та внесення 

Міністру економічного розвитку і торгівлі пропозицій щодо забезпечення 

формування державної політики у зазначеній сфері. 

Серед завдань покладених на Держрезерв: 

– здійснення управління державним резервом; 

– методологічне, інформаційно-аналітичне, науково-методичне 

забезпечення роботи з формування, розміщення, зберігання, використання, 

поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального 

резерву; 

– організація наукових досліджень з питань довготривалого зберігання 

матеріальних цінностей державного матеріального резерву; 

– організація виконання завдань щодо формування, зберігання, 

обслуговування, розміщення, відпуску, використання, поповнення та освіження 

(поновлення) запасів державного матеріального резерву, дотримання нормативних 

умов їх кількісного та якісного стану та несе відповідальність за їх виконання; 

– погодження пропозицій центральних органів виконавчої влади щодо 

створення мобілізаційного резерву; 

– планування щорічних обсягів поставок матеріальних цінностей до 

державного матеріального резерву згідно із затвердженими рівнями 

накопичення; 

– вибір постачальників матеріальних цінностей до державного 

матеріального резерву для укладення з ними державних контрактів (договорів); 

– укладання державних контрактів (договорів) на поставку матеріальних 

цінностей до державного матеріального резерву; 

– розрахунки з постачальниками за матеріальні цінності, що 

поставляються до державного матеріального резерву за державним контрактом 

(договором); 

– укладання договорів на відповідальне зберігання матеріальних 

цінностей державного матеріального резерву; 

– відпуск матеріальних цінностей із державного матеріального резерву; 
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– організація обліку запасів матеріальних цінностей державного 

матеріального резерву та їх руху; 

– здійснення заходів із стабілізації ринку стратегічно важливих видів 

продукції в разі виникнення диспропорції між попитом і пропонуванням на 

внутрішньому ринку (за рішенням Кабінету Міністрів України); 

– забезпечення організації формування, зберігання і обслуговування 

матеріальних цінностей державного матеріального резерву, зокрема контролю 

виконання відповідальними зберігачами незалежно від форми власності 

зобов’язань щодо зберігання, освіження (поновлення), відпуску, своєчасного 

повернення позичених матеріальних цінностей, а також відповідність 

зазначених цінностей затвердженій номенклатурі, встановленим стандартам і 

технічним умовам; 

– контроль за охороною та пожежною безпекою зазначених об’єктів; 

– фінансування витрат на утримання і розвиток системи державного 

резерву; 

– розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих та 

нормативно-правових актів системи державного резерву та ін. 

Діяльність Держкомрезерву у цьому напрямі не набула системного, 

комплексного характеру, а взаємодія з іншими центральними органами 

виконавчої влади, зокрема контролюючими та правоохоронними, є разовою чи 

епізодичною. 

Внаслідок цього дебіторська заборгованість Держкомрезерву за 

непоставлені, відпущені в минулі роки в порядку тимчасового позичання та 

неповернуті вчасно або самовільно використані відповідальними зберігачами 

матеріальні цінності протягом останніх років становить майже 3,0 млрд. грн.  

Серйозні недоліки мають місце в кадровій політиці. Зокрема, за останні 

10 років змінилися 10 голів Держкомрезерву, 10 перших заступників та 32 

заступники Голови Держкомрезерву, усього 52 керівники вищого рангу – при 

штатній чисельності державного комітету у 153 особи. Середня тривалість 

роботи на посаді заступника голови Держрезерву – 7 місяців. Аналогічна 
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ситуація спостерігається і на підприємствах та організаціях, що належать до 

сфери управління Держкомрезерву. 

Відсутність наступництва в керівництві Держкомрезерву призвела до 

нестабільної роботи та розвитку, невиконання визначених законами України та 

іншими нормативно-правовими актами завдань і функцій.  

Одним з пріоритетів роботи Держрезерву у 2014 р. було визначено [91] 

саме створення ефективної системи організації формування, обслуговування, 

зберігання та використання запасів державного резерву відповідно до сучасних 

потреб держави шляхом внесення змін у чинні нормативно-правові акти та 

розроблення нових нормативно-правових актів (табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Пріоритети та завдання роботи Держрезерву у 2014 р. 

Пріоритети Завдання 

Забезпечення ефективності реалізації 
державної політики у сфері формування, 

освіження та використання запасів 
матеріальних цінностей державного 

резерву 

Забезпечення ефективності освіження запасів 
матеріальних цінностей державного резерву 

Забезпечення надання звітності про запаси 
матеріальних цінностей державного резерву та їх 

рух 

Забезпечення ефективності закупівлі та реалізації 
матеріальних цінностей 

Забезпечення ефективності закупівлі та реалізації 
матеріальних цінностей 

Оптимізація системи зберігання 
матеріальних цінностей державного 

резерву 

Оптимізація кількості підприємств та організацій 
системи державного резерву та пунктів 

відповідального зберігання 
Забезпечення розміщення запасів матеріальних 

цінностей державного резерву на підприємствах та 
організаціях системи державного резерву 

Забезпечення ефективності реалізації 
державної політики у сфері формування, 
розміщення, зберігання та використання 

запасів матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву 

Формування спільно з центральними та місцевими 
органами виконавчої влади нової номенклатури і 

визначення необхідних обсягів накопичення 
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

відповідно до постанови кабінету міністрів України 
від 30.10.2008 № 948-0015 

Створення ефективної системи організації 
формування, обслуговування, зберігання та 
використання запасів державного резерву 

відповідно до сучасних потреб держави 
шляхом внесення змін в чинні нормативно-

правові акти та розроблення нових 
нормативно-правових актів 

Удосконалення нормативно-правового регулювання 
у сфері державного матеріального резерву 
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Продовж. табл. 3.15 
Пріоритети Завдання 

Підвищення рівня ефективності діяльності 
та конкурентоспроможності підприємств, 

установ та організацій системи державного 
резерву 

Реалізація програми розвитку інвестиційної та 
інноваційної діяльності в Україні, затвердженої 

постановою кабінету міністрів України від 
02.02.2011 № 389 (проект № 43 реконструкція 
комбінатів хлібопродуктів, хлібоприймальних 

підприємств, елеваторів, хлібних баз) 
Впровадження енергоефективних та 

енергозберігаючих технологій, використання 
альтернативних джерел паливо-енергетичних 

ресурсів при зберіганні матеріальних цінностей 
державного резерву 

Джерело: сформовано автором за [91]. 
 

Створення ефективної системи державного матеріального резерву, яка 

буде відповідати кращому передовому досвіду розвинутих країн світу та 

забезпечувати якість усіх процесів діяльності державного резерву України має 

базуватися на таких принципах:  

– відповідність головним напрямам державної політики; 

– системний підхід до управління; 

– прийняття управлінських рішень, основаних на своєчасній, достовірній 

та повній інформації; 

– забезпечення інноваційного розвитку системи державного резерву; 

– стандартизація та регламентація усіх аспектів діяльності. 

Для розв’язання існуючих проблем у сфері формування, використання та 

управління державним матеріальним резервом доцільно удосконалення 

нормативно-правової бази у сфері державного резерву з урахуванням досвіду 

іноземних держав, узгодження законодавчих актів, що стосуються діяльності 

державного резерву, з метою усунення дублювання функцій та протиріч. При 

цьому, необхідно розробити та впровадити ефективну модель управління 

системою державного матеріального резерву сформовану на основі 

використання сучасних досягнень теорії управління. Вона повинна включати: 

– науково обґрунтовану методику визначення норм накопичення і 

критеріїв формування номенклатури матеріальних цінностей; 
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– удосконалену процедуру їх закупівлі шляхом застосування біржових 

механізмів та підвищення кваліфікаційних вимог до постачальників; 

– дієвий механізм реалізації матеріальних цінностей держрезерву на 

конкурсних засадах; 

– забезпечення належного рівня фахової підготовки працівників системи 

державного резерву шляхом підвищення кваліфікаційних вимог до 

претендентів на вакантні посади та організації системи підвищення кваліфікації 

в рамках системи державного резерву; 

– забезпечення прийняття управлінських рішень на основі достовірної 

своєчасної та повної інформації шляхом розробки та впровадження 

інформаційної системи; 

– оптимізацію та регламентацію бізнес-процесів підвідомчих підприємств 

та організацій системи державного резерву для підвищення ефективності 

діяльності їх шляхом запровадження систем управління якістю, екологічного 

управління та управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог 

міжнародних та національних стандартів серій 9000, 14000 та 22000; 

– заміну механізмів фінансування за залишковим принципом та 

визначення видатків Держкомрезерву захищеними видатками Державного 

бюджету України; 

– перегляд структури і складу суб’єктів господарювання, що входять до 

сфери управління та визначення їх оптимальної кількості; 

– оптимізацію системи відповідального зберігання матеріальних 

цінностей державного, в тому числі мобілізаційного, резерву;  

– заходи щодо посилення контролю за зберіганням і впровадження 

автоматизованої системи обліку матеріальних цінностей державного резерву. 

Таким чином, для створення ефективної системи державного 

матеріального резерву необхідно розроблення системи заходів щодо її 

реформування і розвитку за координації діяльності органів виконавчої влади у 

цій сфері та належного організаційного, матеріально-технічного і фінансового 

забезпечення. 
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Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі «Стратегічне управління запасами у структурі 

оборотного капіталу» здійснено оцінку оптимальності управління запасами на 

основі фактичних даних функціонування основних галузей реального сектору 

України, розроблено схему формування стратегії управління запасами та 

визначення напрямів її реалізації. 

Обґрунтування завдань створення запасів дозволяє стверджувати, що 

незважаючи на те, що утримання запасів пов'язане з певними витратами, їх 

відсутність може призвести до значно більших втрат - втрати прибутку. Тому, 

запаси необхідно створювати з урахуванням того, що витрати, пов'язані з їх 

наявністю, повинні бути нижче витрат, пов'язаних з їх відсутністю, а 

успішність управління полягає у мінімізації обсягів товарно-матеріальних 

запасів та сприяє зниженню витрат і підвищенню доходів. 

Запропоновано для вирішення завдання оптимального управління 

запасами використання динамічних моделей, які, на відміну від статичних, 

незалежних від часу, описують економічні процеси та системи в динаміці, що 

дозволило визначити оптимальність управління запасами на основі оцінки його 

ефективності у відправному пункті горизонту досліджуваного періоду T (2008–

2011 рр.) за видами економічної діяльності, виходячи з рекурентного характеру 

зв’язків між операційними блоками, заклавши в основу обчислень рівняння 

балансу (Запас на кінець періоду = Запас на початок періоду + Випуск – Попит) 

та цільову функцію (загальні витрати на випуск і зберігання) для перевірки 

оптимальності.  

В результаті розрахунків виявлено види діяльності, у яких управління 

запасами є неоптимальним, тобто потребує вдосконалення з метою скорочення 

витрат, і, відповідно, підвищення ефективності їх функціонування, зокрема: 

добування паливно-енергетичних корисних копалин, хімічне виробництво, 

гумові та пластмасові вироби, виробництво інших неметалевих мінеральних 

виробів. Об’єктивність отриманих результатів підтверджено співставленням 
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виявлених видів діяльності з їх рівнем рентабельності. Розрахунки також дають 

підстави стверджувати, що певного покращення управління запасами 

(зважаючи на рівень витрат на випуск і зберігання запасів, без урахування 

вартості поточних запасів) вже у короткостроковій перспективі можуть 

потребувати такі галузі, як: виробництво коксу, продуктів нафто перероблення 

та інші види виробництва, до яких належить виробництво меблів, ремонт і 

монтаж машин та устаткування. 

Враховуючи існування різних підходів до створення моделі управління 

запасами,встановлено, що незалежно від рівня її агрегації необхідно 

враховувати як структурні особливості так і виробничу специфіку у кожному 

окремому випадку, що дозволить при ухваленні рішень про формування 

стратегії управління запасами, зокрема, у змінах параметрів запасів, на основі 

підвищення якості прийнятих рішень, знизити рівень витрат на утримання і 

зберігання запасів та підвищити ефективність управління ними. 

Проведені розрахунки дозволяють стверджувати, що управління товарно-

матеріальними запасами повинно передбачати розроблення підходів, за 

допомогою яких можна досягти оптимальних вкладень у товарно-матеріальні 

запаси, рівень яких є диференційованим відповідно до видів господарювання 

економіки, а успішність управління товарно-матеріальними запасами повинно 

визначатися мінімізацією їх обсягів та раціоналізацією структури відповідно до 

галузевих особливостей суб'єктів господарювання, розподіляючи їх на: запаси, 

що накопичуються до виробничого процесу, сировина, напівфабрикати (pre-

production inventory); незавершене виробництво (in-progress inventory); запаси 

готової продукції (finished goods inventory). 

В умовах нестабільності зовнішнього середовища та враховуючи 

особливості динаміки і структури запасів товарно-матеріальних цінностей 

суб’єктів господарювання України за видами економічної діяльності для 

підвищення ефективності управління запасами необхідна раціональна та 

збалансована стратегія управління запасами, яка б враховувала орієнтири 

довгострокового розвитку на основі підвищення ефективності процесу 
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виробництва та реалізації товарів. Це дозволить мінімізувати нераціональне 

використання запасів, яке супроводжується невиправданим зростанням 

матеріальних витраті, що знижує можливості для зростання результатів 

діяльності. 

Враховуючи досвід формування стратегій управління запасами 

обґрунтовано, що її формування з метою підвищення ефективності доцільно 

здійснювати на основі поєднання традиційних та нових методів управління 

запасами узгоджуючи їх з реалізацією загальної стратегії суб’єктів 

господарювання, враховуючи присутність запасів протягом всього логістичного 

ланцюга та практично у всіх сферах обігу продукції. 

Враховуючи особливості формування та управління держрезервом 

визначено, що для його удосконалення необхідно розробити комплекс заходів 

щодо її реформування і розвитку, виходячи з кращого передового досвіду 

розвинутих країн світу, на основі вдосконалення правового поля, координації 

діяльності органів виконавчої влади у цій сфері, належного організаційного, 

матеріально-технічного і фінансового забезпечення, який передбачатиме: 

усунення дублювання функцій та протиріч законодавчих актів, що стосуються 

діяльності державного резерву; впровадження ефективної моделі управління; 

застосування економічно та науково обґрунтованої методики визначення норм і 

критеріїв формування номенклатури матеріальних цінностей та удосконалення 

процедури їх закупівлі та механізму реалізації; забезпечення належного рівня 

фахової підготовки працівників; прийняття управлінських рішень на основі 

достовірної своєчасної та повної інформації; підвищення ефективності 

діяльності підвідомчих підприємств та організацій; оптимізацію системи 

відповідального зберігання матеріальних цінностей державного, в тому числі 

мобілізаційного, резерву; вдосконалення механізмів фінансування та посилення 

контролю за їх зберіганням та поповненням. 

Результати досліджень, подані у розділі 3, відображені у працях автора 

[77; 80; 85]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі запропоновано вирішення важливого наукового 

завдання, яке полягає у обґрунтуванні особливостей стратегії управління 

запасами на основі оцінки їх структури, динаміки і специфіки формування як 

складової оборотного капіталу.  

1. За макроекономічним підходом, визначеним у системі національних 

рахунків, матеріальні запаси враховуються у структурі капіталу як нефінансові 

активи у вигляді зміни запасів матеріальних оборотних коштів, а за 

мікроекономічним підходом – це складові оборотного капіталу, які, 

знаходяться на різних стадіях виробництва і продукція виробничо-технічного 

призначення, предмети споживання й інші товарно-матеріальні цінності, що 

очікують вступу в процес виробництва, споживання, транспортування 

(відвантаження) або продажу (кінцевого споживання). 

2. Особливим державним запасом матеріальних цінностей є державний 

резерв, у складі якого створюється незнижуваний запас матеріальних 

цінностей. Необхідність його створення та оновлення у сучасних умовах 

українських реалій доводить важливість ролі держави в управлінні запасами, 

зокрема мобілізаційним резервом – запасами матеріально-технічних та 

сировинних ресурсів, призначених для забезпечення розгортання виробництва 

військової та іншої промислової продукції, ремонту військової техніки та 

майна. Підходи до удосконалення управління державним матеріальним 

резервом повинні ґрунтуватися на кращому досвіді розвинутих країн світу та 

передбачати вдосконалення правового поля і координації діяльності органів 

виконавчої влади, впровадження ефективної моделі управління та 

відповідальності за прийняті рішення. 

3. За результатами дослідження впливу інфляційної складової на обсяги 

матеріальних запасів виявлено особливості процесу капіталоутворення, 

зокрема, у 2007–2010 рр., дефлятор зміни запасів матеріальних-оборотних 

коштів в силу перевищення дефлятора ВВП країни та дефлятора валового 
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нагромадження капіталу формував ситуацію, сприятливу для нарощування 

запасів заради отримання «холдингового прибутку», що, своєю чергою, 

формувало умови для нарощування дефіциту оборотного капіталу.  

4. Результатом проведених досліджень стало визначення стану запасів у 

період найглибшого кризового падіння 1990–1994 рр. коли зміна запасів 

матеріальних оборотних коштів у порівняльних цінах зросла від 2,4% ВВП до 

15,5% ВВП, що свідчило про початок періоду отримання інфляційного 

прибутку, коли започаткувалася пріоритетність «холдингового прибутку» над 

пріоритетом нагромадження основного капіталу та зародження такого явища, 

як дефіцит обігових коштів.  

5. В Україні структурні особливості оборотних активів у запасах товарно-

матеріальних цінностей за основними видами економічної діяльності, 

характеризуються переважання їх частки у промисловості (30-37%), торгівлі 

(27-33%), сільському господарстві (8-11%) та у операціях з нерухомим майном, 

оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям (7-14%). Обґрунтовано, що 

основними чинниками, що сприяли зростанню обсягів активів у запасах 

товарно-матеріальних цінностей за всіма видами промислової діяльності, стали 

прагнення суб’єктів господарювання до мінімізації ризиків зростання цін та 

особливості виробничої діяльності окремих галузей. 

6. З позицій аналізу вартісних та структурних пропорцій оборотного 

капіталу України в цілому та власне оборотних активів у запасах товарно-

матеріальних цінностей виявлено тенденції капіталоутворення, зокрема: 

зменшення частки власного капіталу, що підтверджується погіршенням 

динаміки коефіцієнта заборгованості, та переважання позичкового капіталу, що 

сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану, й, поряд з цим, створює 

підстави фактичного права контролю кредиторів над суб’єктом 

господарювання. 

7. З метою удосконалення методологічних підходів до розрахунку обсягів 

запасів оцінено загальні витрати на їх випуск і зберігання враховуючи їх 

поточні обсяги. На цій основі здійснено розрахунки, які дозволили виявити 
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види діяльності, у яких управління запасами є неоптимальним, це зокрема: 

добування паливно-енергетичних корисних копалин, хімічне виробництво, 

гумові та пластмасові вироби, виробництво інших неметалевих мінеральних 

виробів. Це дало підстави для твердження, що вдосконалення управління 

запасами, з метою скорочення витрат і відповідно, підвищення ефективності їх 

функціонування повинно ґрунтуватися на розробленні перспективних 

прогнозів, які дозволять мінімізувати витрати з обслуговування запасів.  

8. У сучасних умовах особливості управління товарно-матеріальними 

запасами повинні враховувати необхідність досягнення оптимальних вкладень 

у товарно-матеріальні запаси, а успішність управління товарно-матеріальними 

запасами визначатися залежно від його орієнтації щодо мінімізації обсягів 

товарно-матеріальних запасів та раціоналізації їх структури відповідно до 

галузевих особливостей суб'єктів господарювання, розподіляючи їх на: запаси, 

що накопичуються до виробничого процесу, сировину, напівфабрикати (pre-

production inventory); незавершене виробництво (in-progress inventory); запаси 

готової продукції (finished goods inventory). 

9. Для України особливості формування стратегії управління запасами 

повинні бути спрямовані на формування і підтримку оптимального розміру 

запасів, на основі поєднання традиційних та нових методів управління запасами 

у сфері логістики та загальної стратегії суб’єктів господарювання, виходячи з 

його основних складових (організації систематичного моніторингу за станом 

запасів, визначенні оптимального рівня запасів, поповненні та підтримці 

запасів на нормативно встановленому рівні, виявленні наднормативних запасів 

та причин їх утворення, розробленні політики та методів реалізації 

наднормативних запасів), що дозволить раціоналізувати складову витрат, яка 

пов’язана із зберіганням запасів, враховуючи вимоги щодо забезпечення 

безперервності процесів виробництва та збуту. 
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Додаток А 
Таблиця А.1 

Нагромадження оборотного капіталу суб'єктами господарювання України та його фінансові джерела 
 

Показники 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

млрд. грн. % до ВВП % до підсумку 
Приріст оборотних активів 

Оборотні активи в запасах 
товарно-матеріальних 
цінностей 75,7 25,7 120,0 131,1 60,3 8,2 8,0 2,8 11,1 10,1 4,3 0,5 17,3 11,3 35,7 37,0 17,9 8,0 
Дебіторська заборгованість 296,5 194,9 156,9 125,2 201,4 76,7 31,3 21,3 14,5 9,6 14,3 5,0 67,6 85,2 46,7 35,3 59,8 74,4 
Поточні фінансові 
інвестиції 31,3 29,1 29,4 42,7 48,0 -3,0 3,3 3,2 2,7 3,3 3,4 -0,2 7,1 12,7 8,8 12,1 14,2 -2,9 
Грошові кошти 25,1 -23,1 22,8 32,2 30,4 19,1 2,7 -2,5 2,1 2,5 2,2 1,3 5,7 -10,1 6,8 9,1 9,0 18,6 
Інші оборотні кошти  9,8 2,1 6,8 23,1 -3,2 2,0 1,0 0,2 0,6 1,8 -0,2 0,1 2,2 0,9 2,0 6,5 -0,9 2,0 
Всього 438,4 228,6 336,0 354,3 337,0 103,1 46,2 25,0 31,0 27,2 23,9 6,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
у тому числі в чистому 
вигляді, за вирахуванням 
дебіторської 
заборгованості 141,9 33,7 179,1 229,1 135,6 26,4 15,0 3,7 16,5 17,6 9,6 1,7 32,4 14,8 53,3 64,7 40,2 25,6 

Приріст поточних зобов'язань 
Короткострокові кредити 
банків 86,0 -3,6 1,5 49,4 41,8 54,8 9,1 -0,4 0,1 3,8 3,0 3,6 16,8 -0,9 0,4 10,9 6,9 25,5 
Поточна заборгованість за 
довгостроковими 
зобов'язаннями 19,5 12,9 16,1 -0,9 22,3 9,8 2,1 1,4 1,5 -0,1 1,6 0,6 3,8 3,3 4,7 -0,2 3,7 4,6 
Кредиторська 
заборгованість 322,2 246,6 168,3 243,5 225,6 104,8 34,0 27,0 15,5 18,7 16,0 6,9 63,1 62,9 49,0 53,9 37,1 48,8 
Власний капітал 83,0 135,9 157,2 159,6 318,6 45,5 8,8 14,9 14,5 12,3 22,6 3,0 16,3 34,7 45,8 35,3 52,4 21,2 
Всього 510,7 391,9 343,1 451,6 608,2 215,0 53,9 42,9 31,7 34,7 43,1 14,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
у тому числі чиста 
кредиторська заборгованість 25,7 51,8 11,3 118,3 24,1 28,1 2,7 5,7 1,0 9,1 1,7 1,8 5,0 13,2 3,3 26,2 4,0 13,1 
Джерело: розраховано автором за даними [26-30]. 

 



 

 

Таблиця А.2 

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей суб'єктів господарювання 
України за видами економічної діяльності* 

 (млн. грн.) 
Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Усього 351435,8 377159,0 497195,3 628276,1 688603,5 696814,5 
Сільське господарство, мисливство, 
лісове господарство 33950,3 35948,6 41894,4 64944,3 72695,3 78627,9 
Промисловість 131449,4 132017,4 159183,4 189156,6 206622,2 224433,7 
Будівництво 20824,7 18986,8 17393,3 22068,9 37315,5 47078,7 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 118593,4 120587,1 134513,3 171776,0 186463,0 190925,7 
Діяльність готелів та ресторанів 745,8 883,9 991,5 1112,2 1472,9 1649,6 
Діяльність транспорту та зв’язку 12196,8 12533,2 16241,0 20873,8 24859,0 26398,9 
Фінансова діяльність 1646,8 1852,1 87686,5 87330,3 85364,9 68270,5 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг 
підприємцям 30645,3 53022,2 37887,8 68276,2 72210,0 57931,6 
Освіта 43,3 50,8 58,3 63,6 55,8 51,6 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 378,6 394,1 391,8 532,8 519,7 576,3 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та 
спорту 644,7 622,3 695,8 1845,5 1025,2 870,0 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: сформовано автором за даними [25-30]. 
 

Таблиця А.3 
Виробничі запаси суб'єктів господарювання України за видами економічної діяльності* 

(млн. грн.) 
Показник 2008 2009 2010 2011 2012 

Усього 121346,8 123356,4 231437,9 262206,9 273723,1 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 9307,6 9562,1 10683,9 15612,6 18332,7 
Промисловість 71420,9 72010,7 88865,6 101868,1 110619,4 
Будівництво 11017,1 10447,9 10405,1 14102,6 19691,2 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 11197,8 11545,8 12325,2 15745,3 13838,6 
Діяльність готелів та ресторанів 428,6 491,9 523,1 672,0 888,0 
Діяльність транспорту та зв’язку 9249,1 8897,6 11127,7 15222,6 16288,2 
Фінансова діяльність 467,2 1016,4 86638,7 86518,9 81463,7 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 7460,0 8544,5 9942,9 10498,3 11531,8 
Освіта 29,4 35,7 42,5 31,3 39,9 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 254,8 275,2 326,4 411,2 431,3 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та спорту 436,8 459,1 486,9 1430,4 598,3 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: сформовано автором за даними [25-29]. 

 



 

 

Таблиця А.4 
Поточні біологічні активи суб'єктів господарювання України  

за видами економічної діяльності* 
(млн. грн.) 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 
Усього 6337,8 7555,1 9666,5 11951,4 15051,3 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 5845,0 7094,8 8858,4 10180,8 12152,7 
Промисловість 215,7 237,6 417,5 1105,3 2183,3 
Будівництво 7,8 7,3 11,1 30,2 6,4 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 138,4 131,1 268,5 547,8 666,1 
Діяльність готелів та ресторанів 1,8 2,4 2,1 0,8 0,6 
Діяльність транспорту та зв’язку 32,4 28,0 25,5 19,8 32,1 
Фінансова діяльність 0,0 0,0 10,3 0,0 0,1 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 67,4 12,5 38,1 14,1 8,7 
Освіта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та 
спорту 0,2 0,9 0,3 0,4 1,1 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: сформовано автором за даними [25-29]. 

 

Таблиця А.5 
Незавершене виробництво суб'єктів господарювання України  

за видами економічної діяльності* 
(млн. грн.) 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 
Усього 46184,4 46274,8 50465,1 58739,7 67313,5 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 7726,5 8058,4 9090,0 12425,4 14518,1 
Промисловість 22338,2 22298,9 25436,2 30724,1 35735,5 
Будівництво 6758,7 5142,2 4335,1 4581,1 7913,1 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 1215,4 1255,6 882,1 904,8 1050,2 
Діяльність готелів та ресторанів 15,7 21,9 56,0 8,6 11,9 
Діяльність транспорту та зв’язку 903,9 1724,8 2638,0 2161,7 2928,2 
Фінансова діяльність 278,4 113,7 114,4 24,9 52,3 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 6764,7 7535,7 7784,7 7739,2 4956,2 
Освіта 2,0 2,1 1,5 1,5 1,3 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 8,0 14,9 1,4 2,6 2,6 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та спорту 40,1 28,4 53,2 96,8 144,1 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: сформовано автором за даними [25-29]. 



 

 

Таблиця А.6 

Готова продукція суб'єктів господарювання України за видами економічної діяльності* 
(млн. грн.) 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 
Усього 

78287,3 81753,9 90533,2 
129541,

6 
139171,

9 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 10603,1 10653,9 12408,0 25702,1 26646,7 
Промисловість 29342,0 28521,1 32034,1 42448,1 41802,2 
Будівництво 1856,4 2447,2 1822,7 2257,9 7197,3 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 29992,6 33143,5 37316,7 49400,8 55842,8 
Діяльність готелів та ресторанів 149,2 157,6 212,2 238,0 278,3 
Діяльність транспорту та зв’язку 1039,2 1077,9 1283,0 1855,7 3219,3 
Фінансова діяльність 662,0 268,2 247,8 186,4 151,6 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 4447,5 5318,9 5017,7 7060,7 3815,6 
Освіта 6,8 9,2 11,7 30,1 14,0 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 17,3 22,7 20,1 38,3 25,9 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та спорту 97,9 62,9 80,2 242,4 178,2 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: сформовано автором за даними [25-29]. 
 

Таблиця А.7 

Товари суб'єктів господарювання України за видами економічної діяльності* 
(млн. грн.) 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 
Усього 99279,5 118218,8 115092,6 165836,5 193343,7 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 468,1 579,4 854,1 1023,4 1045,1 
Промисловість 8132,6 8949,1 12430,0 13011,0 16281,8 
Будівництво 1184,7 942,2 819,3 1097,1 2507,5 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 76049,2 74511,1 83720,8 105177,3 115065,3 
Діяльність готелів та ресторанів 150,5 210,1 198,1 192,8 294,1 
Діяльність транспорту та зв’язку 972,2 804,9 1166,8 1614,0 2391,2 
Фінансова діяльність 239,2 453,8 675,3 600,1 3697,2 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 11905,7 31610,6 15104,4 42963,9 51897,7 
Освіта 5,1 3,8 2,6 0,7 0,6 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 98,3 80,8 43,7 80,3 59,7 
Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та 
спорту 69,7 71,0 75,2 75,5 103,5 

Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: сформовано автором за даними [25-29]. 



 

 

Таблиця А.8 

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами промислової 
діяльності у 2008–2013 рр.* 

 (млн грн; на кінець року) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Промисловість 131449,4 132017,4 159183,4 189156,6 206622,2 224433,7 
Добувна промисловість 11269,1 12187,0 16850,0 17984,5 18498,3 21963,5 
добування паливно-енергетичних 
корисних копалин 7148,9 8264,7 11913,6 12652,3 12305,7 11909,3 
добування корисних копалин, крім 
паливно-енергетичних 4120,2 3922,3 4936,4 5332,2 6192,6 10054,2 

Переробна промисловість 106954,5 107474,0 127192,0 153671,3 165193,9 184723,3 
у тому числі           
виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 22574,8 27666,5 35804,9 40181,5 47002,5 46339,2 
легка промисловість 1836,1 1732,6 1929,1 2272,1 2488,2 2726,0 

текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра та 
виробів з хутра 1301,5 1363,8 1501,9 1778,4 2011,1 2223,1 
виробництво шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 534,6 368,8 427,2 493,7 477,1 502,9 

оброблення деревини та виробництво 
виробів з деревини, крім меблів 1361,2 1314,0 1472,7 2103,2 2205,8 2615,7 
целюлозно-паперове виробництво; 
видавнича діяльність 2747,4 2985,7 3502,6 4039,3 3371,8 3715,8 
виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 3287,4 5709,7 5835,2 7613,5 5971,9 4870,7 
хімічна та нафтохімічна промисловість 8356,9 8256,4 9775,0 13409,8 14630,4 36070,2 

хімічне виробництво 5691,9 5477,0 6538,1 9928,4 10534,7 31207,5 
виробництво гумових та 
пластмасових виробів 2665,0 2779,4 3236,9 3481,4 4095,7 4862,7 

виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції 6663,9 6523,3 6522,3 7483,5 8171 8784,7 
металургійне виробництво та 
виробництво готових металевих 
виробів 26845,6 21566,6 27362,0 31257,6 32410,5 29949,2 
машинобудування 31113,6 29673,8 32564,2 41843,5 42944,9 43067,5 

виробництво машин та 
устатковання 12752,1 12647,7 13654,3 16977,2 15088,2 16181,8 
виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання 5889,1 5586,5 6413,5 7887,9 7692,1 7871,2 
виробництво транспортних 
засобів та устатковання 12472,4 11439,6 12496,4 16978,4 20164,6 19014,5 

Виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устатковання 2167,6 2045,4 2424,0 3467,3 5996,9 6584,3 
Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 13225,8 12356,4 15141,4 17500,8 22930 17746,9 
Примітка: * – без банків та бюджетних установ. 
Джерело: сформовано автором за даними [25-30]. 
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 

Довгострокові зобов'язання суб’єктів господарювання України за видами економічної діяльності 
(на кінець року) 

Вид діяльності  
Всього, млрд. грн. % до загального обсягу % до попереднього року 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всього 350,8 578,5 608,8 675,6 774,7 897,2 1070,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 164,9 105,2 111,0 114,7 115,8 119,3 
Сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 12,0 23,4 24,7 24,3 30,9 33,6 43,0 4,05 4,06 3,60 3,99 3,74 4,02 195,2 105,6 98,5 126,8 108,8 128,2 
Промисловість  106,3 159,6 175,6 184,1 223,4 305,3 367,0 27,59 28,84 27,25 28,83 34,03 34,28 150,2 110,0 104,8 121,3 136,7 120,2 
Будівництво  22,3 41,5 38,5 36,8 41,7 60,9 86,1 7,18 6,33 5,45 5,38 6,79 8,04 186,3 92,8 95,5 113,2 146,2 141,4 
Торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку  74,6 109,4 111,2 130,9 145,0 151,8 168,0 18,91 18,26 19,37 18,72 16,92 15,69 146,6 101,6 117,7 110,8 104,7 110,7 
Діяльність готелів та ресторанів  3,2 4,7 5,5 5,7 6,3 10,1 9,8 0,81 0,90 0,85 0,82 1,12 0,92 147,2 116,7 104,2 110,5 159,5 97,1 
Діяльність транспорту та 
зв’язку  33,5 51,3 51,3 48,7 50,2 72,8 88,9 8,87 8,43 7,21 6,48 8,11 8,30 153,1 100,0 94,9 103,1 145,1 122,0 
Фінансова діяльність  19,2 36,9 32,6 44,2 42,4 50,0 55,7 6,37 5,35 6,55 5,48 5,57 5,20 192,0 88,4 135,7 96,0 117,8 111,5 
Операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям 75,7 144,3 161,9 191,3 222,8 203,6 240,3 24,93 26,60 28,32 28,76 22,69 22,44 190,6 112,3 118,2 116,4 91,4 118,1 
Освіта  0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 14,0 97,5 94,5 123,8 78,9 164,4 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги  0,7 1,4 1,7 2,3 2,7 2,5 2,8 0,25 0,28 0,35 0,35 0,28 0,27 202,5 119,7 138,1 114,4 92,4 114,9 
Надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та 
спорту 2,6 5,9 5,7 7,1 9,3 6,6 8,9 1,02 0,93 1,05 1,20 0,74 0,83 227,8 96,1 124,7 131,0 71,5 134,3 

Джерело: сформовано та розраховано автором за даними [24-29]. 
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Таблиця Б.2 

Поточні зобов'язання суб’єктів господарювання України за видами економічної діяльності 
 

(на кінець року) 

Вид діяльності  
Всього, млрд. грн. % до загального обсягу % до попереднього року 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всього 1021,6 1449,4 1705,4 1891,3 2183,3 2472,8 2642,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 141,9 117,7 110,9 115,4 113,3 106,9 
Сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 26,7 44,9 50,4 53,8 70,0 91,3 111,2 3,10 2,95 2,84 3,21 3,69 4,21 168,0 112,2 106,8 130,1 130,4 121,8 
Промисловість  281,0 401,8 484,5 585,0 655,4 711,5 765,3 27,72 28,41 30,93 30,02 28,77 28,96 143,0 120,6 120,7 112,0 108,6 107,6 
Будівництво  61,3 78,7 75,1 83,4 101,9 153,3 172,6 5,43 4,40 4,41 4,67 6,20 6,53 128,4 95,4 111,0 122,2 150,5 112,6 
Торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та 
предметів особистого вжитку  436,8 584,8 637,2 703,8 805,3 848,2 877,4 40,35 37,36 37,21 36,89 34,30 33,21 133,9 109,0 110,5 114,4 105,3 103,4 
Діяльність готелів та 
ресторанів  4,1 5,5 6,4 6,9 9,1 10,9 13,2 0,38 0,38 0,37 0,42 0,44 0,50 135,2 115,9 107,6 132,2 119,7 121,1 
Діяльність транспорту та 
зв’язку  46,0 66,3 69,6 83,1 105,5 144,9 159,4 4,57 4,08 4,40 4,83 5,86 6,03 144,1 104,9 119,5 126,9 137,4 110,1 
Фінансова діяльність  40,0 55,0 73,6 88,6 86,1 128,1 102,3 3,79 4,32 4,68 3,95 5,18 3,87 137,4 133,9 120,4 97,2 148,8 79,8 
Операції з нерухомим 
майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 117,6 202,5 295,1 272,0 331,3 373,2 425,1 13,97 17,30 14,38 15,18 15,09 16,09 172,2 145,8 92,2 121,8 112,7 113,9 
Освіта  0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 131,0 109,5 108,9 116,9 106,7 93,9 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги  1,5 1,6 2,0 2,5 2,9 3,0 3,6 0,11 0,12 0,13 0,13 0,12 0,14 108,3 121,7 128,5 112,5 103,4 120,9 
Надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та 
спорту 6,3 8,0 11,2 11,7 15,3 7,8 11,7 0,55 0,66 0,62 0,70 0,31 0,4 126,3 141,0 104,3 130,3 51,0 150,1 

Джерело: сформовано та розраховано автором за даними [24-29]. 
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